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01 Overgang van schooljaren

 MAANDINFO
JULI/AUGUSTUS
2020

In de eerste week van juli 2020 sluiten wij het schooljaar af, dit doen wij per
groep en ook gezamenlijk met de hele IKC. Iedere groep organiseert een
bijzondere activiteit en vrijdag 3 juli zullen de groepen van IKC
Toermalijn verspreid over het plein zich opstellen om het schooljaar af te
sluiten en afscheid te nemen van de groepen 8.
Maandag 17 augustus hopen wij elkaar weer te ontmoeten en met alle
kinderen en teamleden te starten. U heeft maandag 29 juni een Parrobericht ontvangen over de wijze waarop wij het uit- en ingaan organiseren en
de verdere richtlijnen om veilig met elkaar om te gaan.
Verder willen wij alle ouders en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor
de inzet, hulp en medewerking in het afgelopen schooljaar!
Tot slot wensen wij iedereen een heerlijke zomervakantie toe!

02 Schoolgids katern Toermalijn 2020-2021
Naast deze maandinfo verwijzen wij u ook naar onze website om actuele
zaken te blijven volgen. De Toermalijn schoolgids katern 2020-2021 wordt in
de laatste vakantieweek apart naar u verzonden en staat eveneens op de
website. De Toermalijn schoolgids katern wordt jaarlijks bijgewerkt en wij
adviseren u om deze weer eens goed door te lezen, zodat u goed op de
hoogte bent.
De jaarkalender kunt u in Parro zien.

03 Personeel

IKC Toermalijn
Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
T 075 2010118
E info@icb-toermalijn.nl
I www.icb-toermalijn.nl

Vanaf de zomervakantie gaan onze collega’s Wendy Henstra en Marjolijn
Zonneveld met zwangerschapsverlof en zij zullen na de kerstvakantie weer
op Toermalijn terugkeren. Wij wensen hun een hele goede tijd toe!
Tijdens deze periode hebben wij formatie-uren beschikbaar voor invallers en
het is ons gelukt om leerkrachten hiervoor aan te nemen. In het bericht over
de groepsbezetting hebben wij u al laten weten over de invulling bij groep 12B. Voor groep 3B zal Karin Heinen op donderdag en vrijdag de groep
begeleiden. Wij hopen dat zij met plezier op Toermalijn zullen werken!
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04 Leerlingenraad
Om de kinderen van de leerlingenraad te bedanken voor hun betrokkenheid
en inzet dit schooljaar zijn we nog één keer samengekomen. We namen het
jaar nog eens door en bespraken hoe de kinderen het vinden om deel te
nemen aan de leerlingenraad en wat zij hebben geleerd:
 Lisa (groep 7): Plannen en organiseren is leuker met de leerlingenraad en
je wordt handiger in dingen.
 Janyro (groep 6): Ik vind het heel leuk om bij de leerlingenraad te zitten.
Ik heb veel geleerd, want ik vond het eerst wel spannend om voor een
publiek te staan.
 Theron (groep 8): Het was leuk om bij de leerlingenraad te zitten, omdat
ik heb geleerd om met veel kinderen keuzes te maken, voor de hele
school een toespraak te houden en dingen duidelijk te maken bij kinderen
van jong tot oud.
 Roos (groep 8): Je voelt je echt een leerkracht. Ik heb geleerd te
promoten en alles op orde te krijgen. Ik vond het heel erg leuk om mee te
doen!
 Maylin (groep 6): Ik heb leren plannen en organiseren voor een betere
school. En ik heb geleerd om te denken voor anderen.
 Shanaya (groep 8): Ik heb
geleerd om iets te
organiseren, zoals
bijvoorbeeld meestersen juffendag
 Maithe (groep 6): Ik vind het
leuk om in de leerlingenraad
te zitten, want je kan dan met
z’n allen bedenken hoe je de
school leuker en fijner kan
maken. Ik vond gewoon alles
leuk!
 Sasha (groep 7): Ik heb
geleerd om voor publiek te
staan en we hebben geleerd om andere kinderen te overtuigen.
Van de kinderen uit groep 8 nemen we afscheid, die gaan volgend jaar naar
de middelbare school. De kinderen van de groepen 6 en 7 gaan door met de
leerlingenraad.

Activiteiten
3 juli
Laatste schooldag 2019-2020
17 augustus
Eerste schooldag 2020-2021
24 augustus t/m 25 september
Startgesprekken (op alternatieve wijze)
25 augustus
Informatieavond groep 3 en 8 (op
alternatieve wijze

De volgende
maandinfo
verschijnt op
1 september 2020

05 Voor de eerste schooldag nodig
-Ieder kind van groep 1 t/m 8 heeft een multomap met 23 ringen en
(minimaal) 10 tabbladen nodig voor de Datamap. Deze map zal op school
blijven en dient als Datamap. Hierin verzamelen de kinderen hun werk en
data rondom hun ontwikkeling. Twee keer per jaar zullen de materialen en
gegevens in deze map door uw kind met u besproken worden tijdens
de Datamapgesprekken ouder- kind.
- Kapstokcape weer mee terug naar school
- Gymkleding; kort broekje, sportshirt of gympakje en gymschoenen
- Graag alle spullen, zoals gymkleding, tassen, lunchtrommels en
drinkbekers goed voorzien van naam en groep.

06 Peuterspelen
Vanaf 1 augustus gaat de nieuwe ministeriele regelgeving in betreffende
voorschoolse opvang. Dat betekent dat Peuterspelen 5 ochtenden per week
4 uur voorschoolse educatie aanbiedt, deze verlenging van tijd maakt het
aanbod effectiever. Doelgroepkinderen (VVE) bezoeken dan 4x 4 uur per
week Peuterspelen en kinderen zonder indicatie 2x 4 uur. De
openingstijden zijn 8.30-12.30 uur, de kinderen mogen vanaf 8.30 u tot
8.45 u gebracht en vanaf 12.15 u tot 12.30 u opgehaald. Er worden nu
geen kinderen meer voor de middagen aangenomen. Kinderen, die op de
middagen staan ingepland gaan naar de ochtenduren. Zodoende is er
momenteel een kleine wachtlijst ontstaan voor nieuw aangemelde kinderen.
Het is belangrijk dat ouders hun kinderen vroegtijdig (rond de eerste
verjaardag) aanmelden bij Tinteltuin voor Peuterspelen Toermalijn om vanaf
2,5 jaar over een plaats op Peuterspelen te kunnen beschikken.

07 Medezeggenschapsraad
Mededeling: Suzanna Marijnissen (ouder van Sanne en Julia Willigenburg)
is nu officieel lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van
IKC Toermalijn. We heten haar van harte welkom.
Ouderbijdrage
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we de ouderbijdrage
voor de schoolreis (groep 1 t/m 7) zullen compenseren. De ouders van
groep 8 ontvangen deze compensatie niet, omdat zij in september 2019 op
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kamp zijn geweest.
De ouderbijdrage voor volgend jaar is vastgesteld op € 42,50 (net als dit
jaar). De compensatie is € 25,00 per kind (groep 1 t/m 7).
Dit betekent dat ouders die dit jaar de ouderbijdrage hebben betaald,
volgend jaar € 25,00 minder hoeven te betalen.
Zij betalen dan € 17,50. Ouders, die dit jaar niet de ouderbijdrage hebben
betaald, ontvangen volgend jaar een rekening van € 42,50 (het normale
tarief).
Agora Rookbeleid uitgebreid
Roken in de gebouwen en op de speelplaatsen is sinds langere tijd niet
toegestaan. Vanaf augustus 2020 is het ook niet toegestaan om in het zicht
van de kinderen te roken. Dat betekent dat buitenom de IKC-terreinen en bij
de speelplaats-ingangen niet gerookt mag worden.
Oriëntatie continu rooster - vervolg
In een vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de MR zich oriënteert
op een mogelijk continurooster in het nieuwe gebouw. Afgelopen IKCvergadering hebben we informatie uitgewisseld over welke vormen
continuroosters er zijn, welke afspraken in het onderwijs (cao) gelden en
welke ervaringen er bij andere scholen zijn. We hebben als volgende stap
afgesproken om in het najaar een behoeftepeiling te houden onder de
ouders en het team.

08 Oriëntatie continurooster - vervolg
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09 Parro
Activeren van uw Parro account.
Parro is een belangrijk digitaal communicatiemiddel voor u en het team van
Toermalijn:



Via Parro kunnen wij u informatie toesturen, zoals de maandinfo,
berichten over komende activiteiten en zo nodig ook heel vlot een
berichtje over calamiteiten.
 Via Parro kunt u ook inschrijven op intekenlijsten, die de teamleden in
bepaalde perioden openzetten voor gesprekken of b.v. deelname aan
bijeenkomsten of excursies.
 U kunt op Parro de agenda voor de komende periode bekijken.
 Verder heeft Parro ook een chatmogelijkheid. De teamleden gebruiken
deze incidenteel voor een kort contact met u om bv een afspraak te
kunnen maken.
Het is dan ook erg belangrijk dat u uw account zo spoedig mogelijk activeert
en Parro regelmatig nakijkt.
Parro privacy-voorkeuren aanvinken vanaf augustus 2020
Op onze IKC Toermalijn willen wij met foto’s en filmpjes graag aan u laten
zien waar we mee bezig zijn. Wij delen deze opnames met u als ouders
via Parro en/of hangen deze geprint op in het schoolgebouw. Deze opnames
worden gemaakt tijdens verschillende schoolactiviteiten, excursies, lessen,
schoolreisjes, optredens en schoolfeesten. Ook uw zoon/dochter kan op
deze foto’s (en soms filmpjes) te zien zijn.
Via Parro voorkeur geeft u uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor
foto’s en opnames die dóór ons of in ónze opdracht worden gemaakt.
U kunt twee opties aanvinken:
 Beeldmateriaal delen via Parro binnen onze IKC Toermalijn
 Beeldmaterialen plaatsen in de maandinfo en op de website van IKC
Toermalijn.
Voor de medewerkers van Toermalijn is uw aangevinkte voorkeur meteen te
zien en dat overzicht is erg handig om snel beeldmateriaal te kunnen
verzenden.
Vult u dat niet in dan ontvangt u geen beeldmateriaal van de kinderen en
worden er van uw kind geen foto’s genomen.
Als wij foto’s en filmpjes willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden of
publicatie, anders dan genoemde plaatsen, zullen we u daar apart over
informeren en om toestemming vragen.

Dit zou kunnen zijn: Agora website, tv opnames, voor een ideële instelling
vanwege een actie voor een goed doel, aanbieder of partner van educatieve
lessen, activiteiten of excursies.

10 Gymrooster 2020-2021
De kinderen gaan naar de gymzaal aan de Anemoonstraat.
Maandagochtend Groepen 1/2a en 1/2b*
Maandagmiddag Groep 1/2c*
Woensdagochtend Groepen 5, 7 en 8
Donderdagochtend Groepen 3a, 3b en 4
Donderdagmiddag Groep 6
Verder is er op deze middag een aanbod voor Motorische
Remedial teaching
* de eerste maandag na de zomervakantie zal er nog geen gymles zijn voor
de groepen 1-2. Over het brengen en halen en de exacte gymtijden ontvangt
u in het nieuwe schooljaar nog een bericht.

11 Pedagogisch beleid
Wij willen graag dat ieder kind zich plezierig voelt op Toermalijn!
Heel veel activiteiten zijn bedoeld om het welbevinden, zoals gevoelens
van zelfvertrouwen en veiligheid te bevorderen. Wij zullen u in iedere
maandinfo informeren wat wij doen en uitleggen waarom.
 Startgesprekken alle groepen
Alle kinderen houden in de eerste weken van het schooljaar samen met hun
ouder(s) en de leerkracht een startgesprek. Dit gesprek kunt u thuis met uw
kind voorbereiden:
Wat vind je belangrijk dat de meester of juf van jou weet?
Wat vind je leuk, spannend of moeilijk?
Dit jaar zullen wij dit op een alternatieve wijze uitvoeren en ontvangt u later
bericht van de leerkracht. De kinderen en ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn
gewend om via TEAMS te communiceren. Voor de kinderen en ouders van
de groepen 1 t/m 4 zoeken we naar andere manieren.
Opmerking: De leerkrachten van deze jonge groepen begeleiden de
kinderen zelf dagelijks naar buiten tot dat hun ouders/ opvoeders hen
afhalen.
 Matrix gedragsverwachtingen: zorg voor elkaar en de omgeving!

Op Toermalijn werken, leren en ontmoeten heel veel kinderen, ouders en
personeelsleden met elkaar. In ieder lokaal hangt de Matrix
Gedragsverwachtingen, deze wordt nadrukkelijk in de eerste schoolweken
besproken met de kinderen. Iedereen, van klein tot groot, heeft
de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige en respectvolle
leefomgeving.
 Groepsdynamiek
Na een lange vakantie is het altijd weer even wennen om in een groep te
zijn. Op een passende wijze opkomen voor jezelf, rekening met een ander
houden, op je beurt wachten, samenwerken enz. Het hele jaar door worden
er lessen aangeboden uit de methode ” Kwink” en uit de godsdienstmethode
Trefwoord. Door voorbeeldverhalen, gesprekjes, toneelstukjes en spelletjes
leren wij goed omgaan met jezelf en anderen. Wij willen graag dat ieder kind
zich thuis voelt in de groep.
 Pauze-activiteiten
Op de pleinen is alle ruimte om lekker te bewegen en samen te spelen.
Gedurende de eerste weken van het schooljaar en ook weer in januari leren
wij kinderen van de groepen 3 t/m 8 goede spelkwaliteit te benutten. In
groepjes en onder begeleiding zijn de kinderen tijdens de pauze met sport
en spel bezig. Er worden ideeën opgedaan en kinderen leren elkaar goed
kennen.

12 Didactiek: wat en hoe leert uw kind?
Wij organiseren activiteiten met als doel u zo goed mogelijk inzicht te geven
over het leren van uw kind.
 Flyer leerprogramma
Bij de start van het schooljaar ontvangt u een flyer leerprogramma, waarop
de leerkrachten aangeven wat uw kind de komende periode nieuw gaat
leren, wat zij in een bepaalde periode horen te kennen en kunnen en ook
hoe u thuis uw kind kunt helpen.
 Informatieavonden groepen 3 en 8
Deze leerjaren omvatten vele specifieke leermomenten waarbij
mondelinge toelichting nodig is. Wij beraden ons erover op welke wijze wij
dat het beste kunnen doen. De betreffende ouders ontvangen later hierover
meer informatie.

13 Kinderfestival
Aan het begin van het schooljaar organiseren we ieder jaar het
kinderfestival. Samen met de kinderen, ouders en het team starten we het
schooljaar met veel gezelligheid en plezier. Volgend schooljaar zal dit in een
andere vorm worden georganiseerd, vanwege de geldende maatregelen
i.v.m. Corona. Ouders kunnen helaas nog niet op het plein worden
uitgenodigd. We hebben daarom een alternatief bedacht om samen met de
kinderen het schooljaar te openen, daarover volgt verdere informatie in de
eerste maandinfo van volgend schooljaar.

14 Stand van zaken nieuwbouw
Graag houden wij u op de hoogte van onze plannen richting de nieuwbouw
aan de Noordeinde.
Eerder dit jaar hebben wij u verteld dat door de gemeente Zaanstad de
omgevingsvergunning verleend is voor ons IKC met als aanvulling het
kinderdagverblijf. In navolging van het verkrijgen van de
omgevingsvergunning is het bestek uitgewerkt. Het bestek is nu op een haar
na gereed voor de aanbesteding. Het aanbestedingstraject zal na de
zomervakantie opgestart worden. Bij een positief verloop van de
aanbesteding kan de bouw een aanvang nemen. Het is de verwachting dat
nog dit jaar een start gemaakt kan worden met de nieuwbouw. Uitgangspunt
is dat de school na de zomervakantie van 2022 van start kan gaan in de
nieuwbouw.
We houden u op de hoogte!
Erik Boogaard,
Agora Huisvesting.

