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Pauzes. 
 

Dit schooljaar zijn we voortvarend gestart 

met het continu rooster. Door middel van 

het inzetten van onze onderwijsassistenten 

hebben we de surveillance in de pauze goed 

opgevangen. We zijn echter tot de conclusie 

gekomen dat steeds een deel van het plein 

grotendeels onbespeeld blijft. Daarnaast is 

het ook zo dat onze onderwijsassistenten 

door de gescheiden pauzes veel 

"onderwijstijd" kwijt zijn die ze ook zouden 

kunnen helpen in de klas. Om nog beter gebruik te kunnen maken van deze 

extra handen op school willen we een periode uitproberen om de  pauzes 

van de onder- en bovenbouw gelijk te laten lopen.  

 

Graag zouden wij maandag 1 oktober een "Pilot" week starten waarin we 

alle leerlingen tegelijk buiten laten pauzeren zowel de kleine pauze als de 

grote pauze. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee. De kleine 

pauze zal voor boven- en onderbouw van 10.15 uur tot 10.30 uur zijn. De 

grote pauze zal van 12.00 uur tot 12.30 zijn. Om dit allemaal in goede 

banen te leiden hebben wij een nieuw surveillance rooster hiervoor 

opgesteld. Er zullen elke pauze 4 leerkrachten/onderwijsassistenten 

buiten zijn om te surveilleren. De bovenbouw speelt op het grote speelveld 

en de onderbouw blijft binnen de hekken op de speelplaats van school. 

Deze pilot week zal op dinsdag 9 oktober worden geëvalueerd. Pas 

daarna zal besloten worden of we het plan gaan invoeren of niet. Jullie 

worden op de hoogte gehouden. 

 

Om het samenspelen te motiveren zullen wij een roulatiesysteem maken 

waarbij de onderbouw (groep 3+4) ook gebruik kan maken van het grote 

voetbalveld en een rooster waarbij de bovenbouw kinderen ook op de 

speelplaats van de onderbouw kinderen mogen komen.  



Zorgcoördinatoren Toermalijn. 
 

Via de nieuwsbrief willen wij u regelmatig op de hoogte houden van onze werkzaamheden 

als zorgcoördinator verbonden aan de Toermalijn. 

 

De zorgtaken zijn als volgt verdeeld: 

Liesbeth Schlicher: onderbouw, groep 1 t/m 4. 

Lenneke Boonstra: bovenbouw, groep 5 t/m 8 

 

Dit schooljaar zijn we gestart met een observatieronde in elke groep en een 

groepsbespreking met de betreffende leerkracht. Hierin werden de leerlingen 

besproken en afspraken gemaakt over wat de leerlingen nodig hebben. Indien nodig 

neemt de leerkracht contact met u op om een en ander te bespreken over uw 

zoon/dochter. 
 
  

Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging. 
 

Op donderdag 4 oktober om 20.00 uur bent u van harte welkom op onze jaarvergadering 

van Oudervereniging. Deze zal plaatsvinden op de Toermalijn!  
 
   

Natuurdag groep 8. 

 

Groep 8 is maandag 17 september naar het bos geweest. 

Daar hebben ze de mensen van het IKL geholpen met het snoeien van de struiken en het 

zagen van bomen. 

De reden waarom groep 8 dit heeft gedaan is om de dieren een huis te geven voor in de 

winter. Ze deden dit ook voor de mensen die van de natuur houden en in het bos willen 

lopen. 

Het was heel gezellig en de mensen van IKL vonden het fijn dat we hielpen. 

We hebben de ochtend gezamenlijk afgesloten en we zijn toen terug naar school gegaan 

Het was een top dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderboekenweek. 
 

In de periode van woensdag 3 oktober tot en met 

vrijdag 12 oktober werken wij in onze school aan 

het thema “Vriendschap” van de Kinderboekenweek.  

Woensdag 3 oktober openen wij op het schoolplein 

met alle leerlingen en leerkrachten de 

Kinderboekenweek. Bij goed weer zal de opening 

buiten plaatsvinden om 08.30 uur.  

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te 

komen nemen. 

 

Naast de leuke activiteiten die gepland staan willen 

we tijdens deze week nog eens extra stimuleren en motiveren om te lezen zowel op 

school als thuis.  

De afsluiting van de Kinderboekenweek zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober in de 

middag.  

 

Samen maken we er een leerzame maar vooral leuke periode van! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Praatje van Esther. 
 

Veel zaken zijn deze maand opgepakt. Zo ben ik bezig geweest met 

het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 en hebben we een 

doelstellingengesprek gevoerd met clusterdirectie en CvB. In dit 

gesprek evalueren we de speerpunten van het voorgaande schooljaar 

en benoemen we de ambities van het nieuwe jaar. Dit leggen we 

allemaal vast in een document dat ook leidraad is voor het hele 

schooljaar. Hij gesprek en het bijhouden van deze management 

rapportage doe ik samen met Lenneke en Liesbeth (zorgcoördinatoren).  

 

Een van de speerpunten van afgelopen schooljaar was een start maken met de visie van 

de Toermalijn. Hier zijn 4 mooie kernwaarden uit voortgekomen die samen met de 

leerkrachten en leerlingen tot stand zijn gekomen; SAMEN, GROEIEN, UNIEK en 

PLEZIER. Om ervoor te zorgen dat deze waarden terug te zien zijn op school, zijn we op 

de studiedag van 10 september met het team hiermee aan de slag gegaan. Wat 

betekenen deze kernwaarden voor directie, zorgcoördinatoren, leerkrachten, leerlingen, 

ouders en externen en hoe kunnen we dit terugzien in de dagelijkse praktijk? Hier 

hebben we een eerste aanzet in gemaakt en gaan we dit schooljaar mee aan de slag. 

Want welk gedrag/handelen willen we dan graag zien als je denkt aan groeien of uniek. 

In de bouwvergaderingen hebben leerkrachten een keuze gemaakt waar ze als eerste 

mee willen starten. Vooral de regels in het gebouw en op de speelplaats staan bovenaan 

het lijstje. Middels bordsessies gaan we hier wekelijks aandacht aan besteden. Een 

kwartier per week met het team stilstaan bij de visie en wat dit betekent. Het 

verbeterbord komt in de teamkamer te hangen en daarop is te zien wat er die week 

aangepakt wordt. In het praatje van oktober kom ik hierop terug want dan zijn we 

gestart en kan ik hopelijk iets meer vertellen over hoe het loopt. Bent u als ouder 

nieuwsgierig naar hoe zo’n bordsessie werkt dan kunt u eens kijken op internet bij 

verbeterbord, bordsessie of scrummen. Dat geeft een beetje een beeld op welke manier 

we ermee aan de slag willen gaan. 

 

Ook zijn er allerlei administratieve documenten aan de kinderen meegegeven die helaas 

niet middels e-mail verspreid kunnen worden. Meer dan voorgaande jaren. Documenten 

die in mijn ogen soms best ver gaan en veel consequenties hebben voor ons dagelijkse 

werk. Als voorbeeld ben ik op dit moment bezig met een geheimhoudingsverklaring. In 

de Hoeksteen moeten alle mensen die ook maar een klein beetje in aanraking kunnen 

komen met privacygevoelige gegevens een geheimhoudingsverklaring tekenen. Dit hangt 

allemaal samen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt 

straks dus ook voor MR, oudervereniging en ouders die meehelpen op school aangezien 

zij soms telefoonnummers van leerlingen en/of adressen nodig hebben of kunnen zien 

liggen. Het hoort er helaas allemaal bij. Ik moet bekennen dat ik van dit soort zaken niet 

erg enthousiast word, maar gelukkig wordt dat enthousiasme meteen weer 

aangewakkerd als ik zie hoe collega’s aan het werk zijn met nieuwe dingen zoals het 

oogstfeest, onze schooltuin of de voorbereidingen van kinderboekenweek. Daar ligt onze 

prioriteit en krijgen we allemaal energie van. Ik zal dan ook altijd mijn best blijven doen 

om die balans voor de leerkrachten zoveel mogelijk te bewaken ook al maakt de wet het 

ons soms behoorlijk lastig. 



Agenda. 
 

Kinderboekenweek  woensdag 03-10-2018 t/m vrijdag 12-10-2018 

Herfstvakantie  vrijdag 12-10-2018 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 19-10-2018 

Inloopuurtje   dinsdag 30-10-2018 

Studiedag   vrijdag 16-11-2018 

Uitvoering Lion King  zondag 02-12-2018 

Studiedag   donderdag 06-12-2018 

Kerstvakantie  vrijdag 21-12-2018 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 04-01-2019 

Herdenking Bevrijding maandag 21-01-2019 

Studiedag   woensdag 13-02-2019 

Inloopuurtje   donderdag 21-02-2019  

Carnavalsvakantie  vrijdag 01-03-2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 08-03-2019 

Studiedag   maandag 25-03-2019 

Studiedag   vrijdag 12-04-2019  

Meivakantie   vrijdag 19-04-2019 vanaf 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 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 16-08-2019 

 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 

  

 

Het volgende Toermalijntje verschijnt op  

vrijdag 26 oktober 2018 

 

 

 


