01 Kinderboekenweek ‘En toen…’
In alle groepen zullen er gedurende de Kinderboekenweek
extra leesactiviteiten zijn rondom het thema “En toen..”.
Het is een goede Toermalijngewoonte om
dan voor iedere groep nieuwe leesboeken aan te schaffen voor de klassenbieb en
deze bij de kinderen te introduceren.
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“En toen…”: Geschiedenis neemt je
mee naar andere werelden.
Kinderboekenschrijvers weten
precies hoe ze al die belangrijke en
meeslepende gebeurtenissen
zo kunnen opschrijven dat kinderen
en jongeren geboeid en ademloos blijven lezen, keer op keer.
Heb je een kind dat graag ridder had willen zijn, of gek is op dino’s? Zoek je voor
een niet zo gretige lezer een grappige graphic novel waar ook nog informatie over
de oudheid in is verwerkt? Heeft een kind interesse in de verhalen van
leeftijdsgenoten in Tweede Wereldoorlog? Of ben je als ouder op zoek naar
spannende verhalen bij de onderwerpen van de canon, om voor te lezen? Grappig,
leerzaam, indrukwekkend… kinderboeken over geschiedenis zijn er in alle soorten
en over uiteenlopende onderwerpen.
We wensen iedereen in deze weken extra veel (voor)LEESPLEZIER!
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02 Leerlingenraad
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Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit zeven leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Tess
en Aaron uit groep 6 zijn pas gekozen en komen er nieuw bij. Verder
vertegenwoordigen Janyro, Maithe en Maylin uit groep 7 en Sasha en Lisa uit groep
8 de leerlingen van Toermalijn. Zij komen iedere tweede maandag van de maand
samen voor overleg met juf Lydia en juf Lisanne. De leerlingen geven aan dit een
belangrijke en waardevol rol te vinden, omdat zij zo (kleine) problemen kunnen
oppakken om de school te verbeteren voor iedereen. Ook leren ze er zelf veel van:
communiceren, samenwerken, plannen, presenteren en organiseren. De kinderen
merken dat zij hierdoor steeds wat zekerder in hun schoenen gaan staan. Samen
zetten zij zich ook dit schooljaar weer in voor een plezierige sfeer op IKCToermalijn!

03 Personeel
Onlangs ontvingen wij het bericht dat Juliette is geboren, zij is het dochtertje van
Marjolijn Zonneveld, leerkracht groep 1-2B, en haar man Raymond. Wij wensen dit
jonge gezin samen een mooie toekomst toe!

04 Afwezigheid door test of ziekte
Wij willen onder uw aandacht brengen dat bij afwezigheid van personeel
vervanging soms mogelijk is, maar vaak ook niet. Er zijn geen invalkrachten
beschikbaar en oplossingen liggen dan waar mogelijk bij het herschikken van het
huidige personeel. Tot nu toe is dat gelukt.
Toch bestaat de kans dat wij in komende periode bij afwezigheid van personeel
groepen kinderen op school niet kunnen begeleiden en genoodzaakt zijn u te
berichten dat uw kind geen les heeft.
Het is voor u als ouder handig om eventuele scenario’s ten aan zien van de opvang
van uw kind nu al te bedenken en te regelen. Wij rekenen op uw begrip.

05 IKC Toermalijn Goed Doel Actie
Anders dan u van ons gewend bent, hebben wij ervoor gekozen om de
IKC Goed Doel
Actie uit te stellen tot het voorjaar. Wij kiezen hiervoor om te voorkomen dat kinde
ren in deze coronatijd langs de deuren gaan.
Dit betekent dat inzamelacties niet eerder zullen plaatsvinden dan maart/april van
2021.

06 Veiligheid voor ieder kind
Autoverkeer
Tijdens het brengen en halen is de verkeersdrukte rondom schoolgebouwen groot.
Graag willen wij dat ieder kind veilig is en vragen wij u nadrukkelijk om
u aan de verkeersregels te houden.
Kies voor het parkeren en stoppen met uw auto, om uw kind uit of
in te laten stappen, veilige plaatsen voor uw eigen kind

Activiteiten
30 september t/m 11 oktober
Kinderboekenweek ‘En toen…’
5 t/m 8 oktober
Groepen 5 t/m 8; Afname
NSCCT (bericht met
toelichting volgt).
12 t/m 16 oktober
Herfstvakantie.
19 oktober
Groepen 1 t/m 8: Inschrijflijsten voor
de Datamap-gesprekken staan open.
De Leerlingenraad komt bijeen.
2 t/m 20 november
Groepen 1 t/m 8: Datamapgesprekken kind en ouder in bij zijn
van de leerkracht (bericht met
toelichting volgt).
6 november
Alle groepen: Nationaal
schoolontbijt.

maar juist ook voor andere weggebruikers. Het stoppen op de hoek van
de straat bij het zebrapad levert gevaarlijke situaties op door het passeren van
het overige verkeer. Wij adviseren u om verderop te parkeren of te stoppen.

Fietsverkeer
In het najaar wordt het’s avonds alweer vroeg donker en is het ’s
morgens als we naar school gaan binnenkort ook nog donker. Daarom is
het belangrijk dat we goed zichtbaar zijn voor het verkeer om ons heen. Wij attend
eren u erop om in deze periode de verlichting van
de fiets van uw kind nog eens extra te controleren, zodat uw kind veilig deel kan ne
men aan het verkeer.

07 Het Parro jaarboek
Het maken van digitale beelden is niet meer weg te denken in deze tijd. De mobiele
telefoons zijn hierbij een mooi hulpmiddel. Leerkrachten kunnen hierdoor makkelijk
foto’s (en filmpjes) maken van activiteiten, lessen, speelmomenten, enzovoort van
de groep. Regelmatig worden beelden met u gedeeld via Parro (mits u privacy
voorkeur heeft aangevinkt).
U kunt de beelden van Parro afhalen en bijvoorbeeld op uw eigen telefoon of
computer opslaan om te bewaren (we willen u vragen dit alleen voor eigen gebruik
te doen).
Daarnaast heeft u als ouder nog de mogelijkheid om via Parro een jaarboek te
maken (en af te laten drukken op eigen kosten). Het jaarboek is een digitaal
afgedrukt fotoboek dat bij u thuis afgeleverd wordt (u kunt zelf de foto’s kiezen uit
Parro). U kunt ook foto’s uit meerdere schooljaren kiezen, zodat u een fotoboek
heeft over meerdere schooljaren (dit is in verhouding wellicht goedkoper en
praktischer).
We willen u alleen van de mogelijkheid op de hoogte brengen, maar uiteraard is het
uw eigen keuze.
De beelden op uw eigen computer of telefoon opslaan kan uiteraard ook altijd en

De maandinfo
wordt ook
gepubliceerd op
de website van
IKC Toermalijn

dat kost niets.
De functie van het jaarboek wordt vanaf 30 september 2020 opengezet, vanaf die
datum kunt u hier gebruik van maken.

08 Handig om alvast te noteren
Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 6 november doen wij mee aan het Nationaal schoolontbijt met alle
kinderen van Peuterspelen t/m groep 8.
Ieder kind heeft daarvoor een tas met daarin een beker, bord, kommetje en bestek
voorzien van naam nodig. Dit kunt u meegeven op donderdag 5 november.
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maandinfo
verschijnt op
30 oktober

