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Goede doelen Actie / Sponsorloop  

Vrijdag 19 April. 
 

Op vrijdag 19 april a.s. vindt weer de jaarlijkse sponsorloop plaats. 

Voor alle duidelijkheid en voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders  

leggen we in het kort uit hoe de sponsorloop in zijn werk gaat. 

De leerlingen krijgen ongeveer een week voorafgaand aan de 

sponsorloop via hun leerkracht een sponsorkaart mee naar huis. Op 

de voorkant van deze kaart staan vakjes. In deze vakjes wordt op 

de dag van de sponsorloop een kruisje gezet voor ieder rondje dat is 

gelopen. 

Op de achterkant van de kaart kunnen de kinderen hun sponsoren 

noteren, bv. ouders, opa’s oma’s, buren, vrienden. 

De sponsoren kunnen aangeven welk bedrag ze willen doneren. Dit 

kan aangegeven worden per rondje, maar ook met een maximaal 

bedrag ongeacht het aantal rondjes. 

Op de dag van de sponsorloop neemt de leerling de kaart mee naar 

school. Het is handig om er een koortje aan te maken, zodat de 

kaart kan worden omgehangen tijdens het rennen.  

De leerlingen mogen deze dag in sportkleding naar school komen. Op 

school krijgen ze nog het Toermalijn t-shirt aan. 

 

U bent van harte welkom om samen met familie en vrienden naar de 

sportieve prestaties van uw kind(eren) te komen kijken en 

aanmoedigen.  

Wij zorgen voor een kopje koffie en een gezellige sfeer. 

 

 

 



Programma: 

09.25 uur Onderbouw groep 1 t/m 4 komt naar buiten. Esther heet iedereen 

welkom en Chantal zingt samen met de kinderen het Toermalijn lied. 

De Kinderen van PWS en Prokino lopen nu eerst 1 rondje daarna sluit 

de Toermalijn aan. 

09.30 uur Warming-up dansje wordt gedaan door Kim van Anytime Maasbracht 

09.45 uur Start onderbouw sponsorloop 

10.10 uur Finish onderbouw ze gaan naar binnen en ontvangen daar een 

traktatie. 

10.15 uur Bovenbouw komt naar buiten. Esther heet ook deze kinderen welkom 

en meester Peter zingt het Toermalijn-lied. 

10.20 uur Warming-up dansje wordt gedaan door Kim van Anytime Maasbracht 

10.30 uur Start sponsorloop bovenbouw groep 5 t/m 8. 

11.00uur Finish bovenbouw. 

 

Graag na de meivakantie de VOLLE ENVELOPPEN weer inleveren bij de 

leerkracht.  

 

 

 

 

 

Pauzetijd. 
 

Enige tijd geleden hebben we u op de hoogte gebracht van de pilot rondom de 

pauzetijden. Hieruit is naar voren gekomen dat we het prettig vinden wanneer de 

kinderen van zowel de onder- als de bovenbouw tegelijkertijd pauze hebben. 

Hierdoor kunnen de onderwijsassistenten efficiënter ingezet worden wat ten 

goede komt aan het werken in de klas. Ook voor de leerkrachten geeft dit meer 

rust omdat zij minder vaak buiten hoeven te lopen.  

De kinderen van de onderbouw spelen op het omheinde 

plein, de kinderen van de bovenbouw op het grote 

plein. In de kleine pauze wordt er iedere dag met een 

bepaalde groep van plein gewisseld, zodat de kinderen 

van bijv. groep 3 ook een dag op het voetbalveld 

kunnen spelen. Tevens zorgt deze wissel ervoor dat de 

kinderen van beide bouwen met elkaar kunnen spelen.  

We hebben dan ook besloten om de pauzes op deze 

manier voort te zetten. 



Studiedag. 
 

Vrijdag 12 april hebben alle leerlingen een vrije dag i.v.m. de 

studiedag van de leerkrachten. 

 

 

Nieuws van de Medezeggenschapraad. 

 

MR-lidmaatschap? 

Heb je interesse om lid van de MR te worden, dan kan dat nog! Stuur s.v.p. een 

mail aan Cecile (c.ophetveld@ziggo.nl)! 

  

Volgende MR-vergadering. 

De volgende MR-vergadering is op dinsdag 16 april a.s. om 19.30 uur in de 

teamruimte op school. Schuif gerust aan als je interesse hebt!! 

  

  

 

 

 

 

 

Tevredenheidonderzoek continurooster. 
 

We bedanken iedereen voor de reacties op het tevredenheidonderzoek! Dit 

wordt nu met het team besproken. Zodra we meer nieuws hebben, melden we dat 

via de nieuwsbrief. Nogmaals bedankt namens de oudergeleding van de MR. 

 

 

 
 

 

mailto:c.ophetveld@ziggo.nl


Het ei-experiment van groep 8.  
 

Op vrijdag 22 maart kwam meester Benny van het Connect College 

naar school en heeft groep 8 hun eierproject uitgevoerd. 

Groep 8 kreeg namelijk 4 weken geleden de opdracht om een ei met 

constructie van het balkon af te gooien maar ze moesten wel proberen 

om het ei heel te laten. Ook kregen ze een paar vragen zoals wat 

gebeurt er als je een ei in zoet water doet en wat gebeurt er als je 

het in zout water doet. Er waren verschillende constructies zoals met klei of 

met rietjes. Uiteindelijk waren er 9 eieren van de 26 niet kapot gegaan. Nu 

heeft groep 8 afgesproken om meer projecten te gaan doen. De klas vond het 

een leuk project. Bij bijna alle projecten waar de eieren nog van heel waren was 

met een parachute. Meester Benny zei ook dat als je ei kapot was gegaan dat je 

er het meeste van zal leren. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Groep 6 naar het Leudal! 
 

Groep 6 is donderdag 28 maart naar het Leudal geweest voor een uitstapje. 

5 lieve chauffeurs zorgden ervoor dat we veilig aankwamen. Eenmaal 

aangekomen, kregen we een les over het leven van 'de bever.' Er hoorde een 

filmpje bij en we kregen een echte bever te zien. 

De gidsen gingen vervolgens met ons het bos in om sporen te ontdekken. 

Het was een leerzame en gezellige ochtend! 



Schooljudo op de Toermalijn.  

 

Na de carnavalsvakantie zijn we gestart met lessen Schooljudo op onze school. 

Francesca Weber is een officiële entertrainer (zo noemen ze bij schooljudo de 

judoleraar) die deze lessen verzorgd. Wij zijn in de gelukkige positie dat 

Francesca op onze school werkt en dat we dus optimaal kunnen profiteren van dit 

mooie programma. De entertrainer leert de kinderen en de leerkrachten over de 

schooljudo waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, 

weerbaarheid, discipline en plezier. Plezier is de katalysator en het fundament 

van alle andere waarden. Dit jaar staat de eerste waarde, vertrouwen, centraal. 

Met echte judomatten en complete schooljudo-pakken wordt de speelzaal een 

dojo en zorgen we voor een totaalbeleving. 

 

Niet alleen op de judomat wordt er gewerkt aan de schooljudo-waarden. In de 

klas maken de leerkrachten gebruik van “interactieve waardenposter”. Daarnaast 

wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Hierin staan leuke 

beweeglessen, praatplaten en filmfragmenten 

van disneyfilms die ervoor zorgen dat 

waarden tot leven komen in de klas en op het 

schoolplein. 

 

Wat is Schooljudo dan precies? 

Schooljudo helpt leerkrachten al 14 jaar bij het creëren van een veilige en fijne 

sfeer. 

Zij geloven dat dit de basis vormt om iedere klas en ieder kind in zijn of haar 

kracht te zetten. Dit wordt gedaan door een eeuwenoude filosofie van het judo, 

via een vernieuwende en speelse methodiek, de gymzaal de klas in te brengen. Zo 

wordt er een significante bijdrage geleverd aan de fysieke, sociaal-emotionele en 

cognitieve ontwikkeling van een kind en niet te vergeten de groepsdynamiek in de 

klas. 

 

Op de Toermalijn zijn we dit schooljaar gestart met het Schooljudo programma 

en werken we zoals eerder genoemd aan de waarde vertrouwen. Komend 

schooljaar zullen we gaan werken aan de waarde samenwerken. Ieder jaar zal er 

een nieuwe waarde centraal staan. Dit betekent dat de Toermalijn de komende 

jaren volgens dit programma blijft werken zodat alle waarden de revue passeren 

en de leerlingen ze allemaal doorlopen. Alle leerlingen volgen de lessen, dus van 

groep 1 t/m 8. 

 

 

 



Praatje van Esther.  
 

Na de feestelijkheden van de carnaval en een fijne vakantie zijn we 

weer fris en fruitig gestart aan het laatste deel van het schooljaar. 

De leerkrachten zijn deze maand druk met de oudergesprekken en 

ikzelf ben vooral druk met de formatie van komend schooljaar, het 

maken van de schoolgids(die er anders uit gaan zien) en we beginnen 

komend schooljaar weer aan een nieuwe schoolplanperiode. De 

schoolgids maak ik ieder jaar, zodat ouders van de Toermalijn, maar 

ook nieuwe ouders kunnen zien hoe het reilen en zeilen gaat op school. Een 

document dat we ook ieder jaar naar inspectie moeten sturen voor goedkeuring. 

Gaandeweg de jaren zijn er steeds meer zaken in de schoolgids terecht gekomen 

die er niet in hoeven te staan volgens de wet. Daardoor is het een (te) 

uitgebreide gids geworden die, zo heb ik gemerkt, maar zelden echt door ouders 

gelezen wordt. Dat kan anders hebben we afgesproken bij Wijzers in Onderwijs. 

Vanaf komend schooljaar staan alleen nog maar de wettelijke zaken erin en kunt 

u alle andere informatie gewoon op de website vinden. Toegankelijker en 

handiger. 

 

Het Schoolplan maak ik elke 4 jaar. Dat is een plan waarin we onze visie 

beschrijven en waar we ons de komende 4 jaar mee bezig gaan houden. In het 

team zijn we daar op de studiedag van 25 maart volop mee aan de slag gegaan. 

Tijdens de studiedag van 12 april gaan we hiermee verder.  

 

Ook hebben we met de leerkrachten een studiemiddag gehad over het nieuwe 

ouderportaal basisonline. Na de meivakantie willen we gaan starten met dit 

ouderportaal. De precieze informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Volgens 

een aantal collega-scholen die er al mee gestart zijn is het zeer 

gebruiksvriendelijk voor ouders en is er veel enthousiasme bij ouders en 

leerkrachten over deze manier van communiceren.  

 

Ook heb ik de afgelopen periode een ronde klassenbezoeken gedaan bij de 

leerkrachten. Dit houdt in dat ik bij iedere leerkracht met een kijkwijzer ga 

kijken in de klas. Dit keer was het pedagogisch handelen en het 

klassenmanagement aan de beurt. In de klas kijken bij de leerkrachten is heel 

waardevol om een goed beeld te vormen van de sfeer in de groep en de manier 

van werken. De leerkrachten en de leerlingen op de Toermalijn zijn dit al zo 

gewend dat alles gewoon doorloopt en niemand zich eraan stoort dat ik achter in 

de klas erbij zit. Fijn om te ervaren dat die veiligheid er is. Natuurlijk volgt na 

schooltijd een gesprek met de leerkracht over de bevindingen en volgen 

eventuele tips en tops.  



Agenda. 
 

Studiedag    vrijdag 12-04-2019 

Goede Doelenaktie Sponsorloop vrijdag 19-04-2019  

Meivakantie    vrijdag 19-04-2019 12.00 uur t/m   

     vrijdag 03-05-2019 

(Let op: Paasmaandag 22-04-2019 en Koningsdag zaterdag 27-04-2019 vallen in 

de meivakantie) 

Hemelvaart    donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019 

Pinksteren    maandag 10-06-2019 

Schoolreis    dinsdag 11-06-2019 

Studiedag    woensdag 19-06-2019 

Zomervakantie   vrijdag 05-07-2019 12.00 uur t/m  

     vrijdag 16-08-2019 

 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 
 

Het volgende Toermalijntje verschijnt op  

donderdag 18 april 2019. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


