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Studiedag.
Donderdag 6 december hebben alle leerlingen een
vrije dag i.v.m. de studiedag van de leerkrachten.

Herinnering ouderbijdrage.
De ouderbijdrage-brief is al een
tijdje de deur uit en de
slottermijn was 30 oktober. Een
heleboel ouders hebben eraan
gedacht om het geld over te
maken, dank daarvoor. Helaas
heeft nog niet iedereen hieraan
gedacht. We missen van 48 kinderen de ouderbijdrage.
De oudervereniging gebruikt dit geld om allerlei activiteiten voor
de kinderen te organiseren. Nu de Sint eraan komt en ook de
Kerstviering al heel dichtbij is, willen we jullie met klem vragen om
de ouderbijdrage alsnog zo snel mogelijk te voldoen als je dit nog
niet gedaan hebt.
Mocht je de gegevens niet meer hebben dan kun je een mailtje
sturen naar e.weijzen@bs-toermalijn.nl of een ouderbijdrage-brief
vragen aan de leerkracht of directie.
Alvast bedankt namens de oudervereniging.

Zorgcoördinatoren De Toermalijn.
Zoals u in het vorige Toermalijntje heeft kunnen lezen,
willen wij u op de hoogte houden van onze werkzaamheden.
Afgelopen periode zijn de SCOL lijsten ingevuld. Dit is een
instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind te volgen. Leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen dit
voor elke leerling in. Leerlingen vanaf groep 6 vullen zelf ook
een lijst in. Deze lijsten worden met de leerkracht en ons
bekeken en besproken om te analyseren of er leerlingen zijn
die iets extra’s nodig hebben.
Heeft u vragen, loop dan gerust eens even binnen.
Liesbeth werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Lenneke werkt op maandag,
donderdag en vrijdagmiddag in Maasbracht. De andere dagen werkt Lenneke op
basisschool de Koningsspil in Thorn. Onze mailadressen zijn:
l.schlicher@bs-toermalijn.nl en l.boonstra@bs-toermalijn.nl

Planning MR-vergaderingen.
De planning van de MR-vergaderingen voor dit schooljaar:
11 december 2018
19 februari 2019
16 april 2019
18 juni 2019.
Telkens om 19.30 uur.

Aankondiging MR-verkiezingen.
Binnenkort ontvangt iedereen een brief omdat er nieuwe MR-leden voor het
volgend schooljaar worden gezocht. Heb je interesse of ben je nieuwsgierig?
Kom eens als toehoorder een vergadering bijwonen! De eerstvolgende
vergadering is 11 december a.s. om 19.30 uur.

Praatje van Esther.
En dan zijn we alweer in de voorlaatste maand van het jaar
aangekomen. Alweer ruim 1/3 deel van het schooljaar zit erop.
De tijd vliegt. Dit schooljaar staat voor de leerkrachten in het
teken van visieontwikkeling. We willen ervoor zorgen dat onze
visie ook voelbaar en merkbaar is. Afspraken hierover maken,
deze uitvoeren en controleren kost best veel tijd als je een groter
leerkrachtenteam hebt. De communicatie gaat gewoon een stuk langzamer. Maar
wij zouden de Toermalijn niet zijn als we daar niet een mooie oplossing voor
hebben gevonden. In plaats van lange teamvergaderingen denken wij dat het
efficiënter en sneller kan namelijk door het invoeren van de bordsessie of
scrumbord. We plannen wekelijks een kwartier in om een weekdoelstelling goed
uit te werken er acties aan te koppelen en een weekplanning. De week erna
evalueren we tijdens de bordsessie of het gelukt is en stellen we ons doel bij of
komt er een nieuwe doelstelling. Dit werkt snel en is ook erg duidelijk voor de
parttimers die niet altijd bij deze sessie aanwezig kunnen zijn. We hebben
inmiddels 2 bordsessies gehouden en ik mag wel zeggen dat de leerkrachten erg
enthousiast zijn over deze aanpak. In de eerste sessie werd de tijd flink
overschreden maar in de tweede sessie verliep dit al een stuk beter.
Ook is er een studiedag geweest die in het teken stond van de Toermalijn in de
toekomst. In de ochtend hebben we met de leerkrachten gekeken naar de
organisatie voor komend schooljaar. We willen graag kwaliteit bieden en om dit
te kunnen handhaven is het goed dat we de verantwoordelijkheden meer gaan
verdelen. Ze kregen de opdracht om hier hun gedachten over te laten gaan en
“out of the box” te denken. Het kind moest centraal staan en ik mag wel zeggen
dat hier mooie dingen uit zijn gekomen. Gezien de vervangerstekorten en de
toename van zorg in het primair onderwijs is het belangrijk dat we
toekomstbestendig zijn en alles inrichten zodat jullie kinderen krijgen wat ze
nodig hebben.
’s Middags stond ook in het teken van de toekomst want toen zijn de collega’s van
PSW junior en Prokino aangesloten in het kader van de IKC ontwikkeling. We
hebben samen gesproken over de pedagogische doorgaande lijn in het gebouw.
Welke regels gelden er en hoe spreken we elkaar hierop aan. Ook hebben we
foto’s gemaakt van alle medewerkers van het gebouw die jullie al hebben kunnen
bewonderen bij de hoofdingang. De naamkaartjes met de functies komen er nog
bij zodat iedereen kan zien wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor jullie
kinderen, dat je een gezicht hebt bij een naam en vooral om te laten zien dat we
er samen voor gaan.

Agenda.
Uitvoering Lion King
zondag 02-12-2018
Sinterklaasfeest
dinsdag 04-12-2018
Studiedag
donderdag 06-12-2018
Kerstvakantie
vrijdag 21-12-2018 12.00 uur t/m vrijdag 04-01-2019
Herdenking Bevrijding maandag 21-01-2019
Studiedag
woensdag 13-02-2019
Schoolfotograaf
donderdag 14-02-2019
Inloopuurtje
donderdag 21-02-2019
Carnavalsvakantie
vrijdag 01-03-2019 12.00 uur t/m vrijdag 08-03-2019
Studiedag
maandag 25-03-2019
Studiedag
vrijdag 12-04-2019
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
vrijdag 21 december 2018.
De directie, leerkrachten, MR en ouderraad wensen jullie
een gezellig Sinterklaasfeest.

