Nieuwsbrief oktober 2017

Kinderboekenweek 2017
Op 4 oktober begint de Kinderboekenweek 2017, maar op De Toermalijn hebben we de opening al
gevierd op 2 oktober! De kinderen waren prachtig verkleed en ook de leerkrachten zagen er mooi
uit! De komende twee weken wordt er in de klassen extra veel (voor)gelezen en zal het thema
‘Gruwelijk Eng’ terug te zien zijn in knutselwerkjes, liedjes en dramalessen.

Spannende opening voor de hele school door de leerkrachten
Personeel
Vivian Askamp
Voor groep 3 hebben wij een nieuwe leerkracht gevonden. Haar naam is Vivian Askamp en zij komt
na de herfstvakantie ons team versterken. Welkom Vivian!
Linda Donkers
Onze nieuwe administratief medewerkster heet Linda Donkers. Zij start deze week op De Toermalijn
en is te bereiken via secretariaattoermalijn@markantonderwijs.nl. Welkom Linda!
Stagiaires
Op De Toermalijn vinden we het belangrijk dat toekomstige leerkrachten goed opgeleid worden. Op
onze school zijn in bijna iedere groep stagiaires te vinden. U zult ze ongetwijfeld ontmoeten in de
komende maanden.
Simone Pieterse
Simone is dit jaar onze LIO-stagiaire en stelt zichzelf voor in de bijlage.

Vervangingen
Wij merken dat het steeds moeilijker wordt om vervanging te vinden als er een leerkracht afwezig is.
Natuurlijk proberen we het, indien mogelijk, intern op te lossen, maar steeds vaker moeten we
groepen verdelen over de andere groepen. Gelukkig vinden de kinderen dit vaak best leuk.
Bovenschools wordt momenteel gezocht naar structurele oplossingen.
Luizen
Op De Toermalijn worden alle kinderen zeer regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Hoofdluis
hebben is niet gevaarlijk, maar is zeker geen pretje. Vooral kinderen die heel vaak luizen hebben
voelen zich onprettig (het kan verschrikkelijk jeuken) en kunnen zich daardoor slechter concentreren.
Het is natuurlijk heel fijn dat uw kind regelmatig gecontroleerd wordt, maar het is voor uw kind nog
fijner als dit thuis gebeurt en er meteen actie ondernomen kan worden. U kunt dit het beste één
keer per week op een vaste dag doen.
Mocht er hoofdluis op school ontdekt worden, dan wordt er contact met u opgenomen.
http://www.hoofdluizen.nl/sites/default/files/Checklist%20bij%20hoofdluis.pdf
Gevonden voorwerpen
In de hal van de Toermalijn (bij het kamertje van de conciërge) staat een bak met gevonden
voorwerpen. Wilt u even kijken of er iets van uw kind bij zit? In de herfstvakantie gaat alles naar het
goede doel.
Facebook
Wist u dat u ons kunt volgen op Facebook? Een paar keer per week plaatsen wij berichtjes over de
activiteiten op onze school. https://www.facebook.com/detoermalijnbavel/
Van de Ouderraad
Vijf van Bavel 2017
Afgelopen zaterdag 23 september deden ruim 50 kinderen van de Toermalijn mee aan de Berenboot
Kids Run, met de Toermalijn t-shirts kleurden zij deze hardloopwedstrijd mooi oranje.
Niet alleen zijn we trots op het grote aantal sportieve deelnemers, maar zeker ook op de supporters
die kwamen aanmoedigen!
Na de gezamenlijke warming up liepen de kinderen van groep 1 t/m 6 de 500 meter en de kinderen
van groep 7 en 8 de 1 km. Een hele mooie prestatie!
Er werden diverse podiumplaatsen behaald door onze leerlingen en voor iedereen was er
een medaille en ballon. En als bonus was het nog mooi weer ook, we hebben genoten!

Ouderbijdrage en Kampbijdrage 2017/2018
Afgelopen week hebben de kinderen de brief mee naar huis gekregen waarin we u vragen de
ouderbijdrage over te maken.
De brief waarin we u vragen de kampbijdrage over te maken, heeft u inmiddels al in uw bezit
(vervaldatum 1 november).
Het is belangrijk voor onze administratie dat u de bijdragen, op korte termijn, op de aangegeven
rekeningnummers (deze verschillen) overmaakt onder vermelding van het betreffende
factuurnummer.
Er staat dit schooljaar weer zoveel leuks op het programma voor de kinderen, dat is mogelijk dankzij
uw bijdrage, hartelijk dank daarvoor!
Van de Overblijf
Herinnering betaling vaste overblijfdagen
Mocht u nog niet betaald hebben voor het eerste termijn: wij vragen u dit uiterlijk voor 30 oktober
2017 over te maken.
Per termijn zijn de kosten per kind: maandag, dinsdag, donderdag: per overblijfdag € 32,00. Voor
vrijdag zijn de kosten per kind: € 28,00.
Het bedrag kunt u storten op rek. nr. NL 81 RABO 0140 9315 46 t.n.v. St. Het Broodtrommeltje, o.v.v.
de naam van de kind(eren) + groep
We wijzen u erop dat uw kind alleen kan overblijven als u het volledig ingevulde inschrijfformulier
heeft ingeleverd en de betaling is voldaan.
Om zorg te dragen dat dit binnen een juist termijn plaats vindt, heeft het bestuur onderstaande
afspraken vastgelegd:
Indien de stichting geen betalingen heeft ontvangen na de betalingsperiode van 30 oktober 2017:
dan ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een herinnering (binnen 14 dagen voldoen). Daarna (14
november) volgt een aanmaningsbrief met administratiekosten van € 6,50. Deze dienen binnen een
termijn van 14 dagen te worden voldaan (28 november)
Indien er niet voor de aangegeven termijn is betaald, vervalt het recht op overblijven.

Wisbordjes worden gebruikt om te zien of iedereen de instructie begrepen heeft.

Staking 5 oktober
Aanstaande donderdag (5 oktober) is het De Dag van De Leraar. Zoals u inmiddels heeft begrepen is
er die dag een landelijke staking uitgeroepen. Vrijwel alle basisscholen in Nederland sluiten de
deuren. Ook de leerkrachten van De Toermalijn staken die dag; dit betekent dat alle kinderen een
dag vrij hebben.
Inloopochtend 11 oktober
Op 11 oktober bent u allemaal van harte welkom om een kijkje te nemen in de klassen. De
inloopochtend is van 8.30 tot 10.30 uur. De lessen starten gewoon om 8.30 uur, zodat u kunt zien
wat er op een gewone dag allemaal gebeurt. Omdat er gewoon les gegeven wordt, is het belangrijk
dat het rustig blijft in de school. Er zijn daarom een paar regels:
-in ieder lokaal staan 5 stoelen. Als deze allemaal bezet zijn, graag even wachten op de gang totdat er
een stoel vrij komt
-kleine kinderen kunnen het beste even wachten op de gang. Veel ouders lossen dit op door even op
elkaars kinderen op de gang te passen, zodat men om de beurt in de klas kan kijken.
Leuk u allemaal te zien de 11e!
Studiedag 25 september
Tijdens de studiedag van 25 september hebben we een aantal onderwerpen behandeld. We hebben
ons verder verdiept in het leerlingvolgsysteem van CITO, er was een inspirerende presentatie over
‘The Leader in Me’, een programma gebaseerd op de theorieën van Stephen Covey
(https://www.cps.nl/werken-aan-sociale-vaardigheden-met-the-leader-in-me) en we hebben
uitgebreid gesproken over ‘omgekeerde 10-minuten-gesprekken’. Dit zijn gesprekken waarbij ouders
hun kind aan de leerkracht presenteren. Ouders vertellen over het karakter van het kind, welke
aanpak wel en wat niet werkt en welke verwachtingen de ouder van het komende schooljaar heeft.
Tijdens de gesprekken van november willen we deze vorm van gesprekken op onze school
uitproberen; u hoort tzt hoe dit precies in z’n werk gaat.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Wij stellen het zeer op prijs als u de jongere broertjes of zusjes van onze leerlingen alvast inschrijft.
Zo kunnen wij een betere meerjarenplanning maken. Inschrijfformulieren kunt u opvragen bij
secretariaattoermalijn@markantonderwijs.nl of kunt u ophalen bij onze administratief
medewerkster Linda Donkers.
Bijlagen
Bijgevoegd vindt u een flyer van het CJG over social media en een flyer van de Kinderkledingbeurs op
7 oktober.
Agenda oktober
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Opening Kinderboekenweek
Groep 1/2 vrije dag
Dag van De Leraar
School dicht ivm staking
Inloopochtend
Herfstvakantie
Weer naar school
Crea 5-6
Crea 3-4
Maandviering 1/2 A, 3A, 4B, 6A en 7B

