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01 Terug naar school

MAANDINFO
FEBRUARI 2021

Gisteren werd bekend gemaakt dat de
scholen weer open mogen op 8 februari.
Morgen (2 februari) worden naar
verwachting de nieuwe richtlijnen voor het
onderwijs op school bekendgemaakt. Over
hoe wij dit op Toermalijn gaan vormgeven
informeren wij u zo spoedig mogelijk via
Parro. Wij kijken ernaar uit de kinderen
weer op school te ontvangen op maandag 8
februari.

02 Thuisonderwijs

Inmiddels werken wij hard met u samen om
het Thuisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wij gaan ervan uit dat ieder kind van groep 1 t/m 8 thuis beschikt over internet
en een eigen laptop of tablet. De leerkrachten hebben dat in beeld gebracht,
maar mocht uw kind hierover niet beschikken laat dit weten, zodat wij met behulp
van
Agora uw kind kunnen voorzien tijdens de thuisonderwijsperiode. Wij bereiden ons
voor op mogelijke verlenging of op nieuwe perioden van Thuisonderwijsperioden.
Er wordt dagelijks live online lesgegeven aan kleine en grote groepen kinderen.
Alle kinderen hebben directe instructie nodig en oefening onder leiding van een te
amlid. De interactie met de leerkracht en de kinderen met elkaar zet aan tot beter
leren van de strategieën, kritisch denken en het toepassen in verschillende
contexten.
Het is wennen!
Uw kind moet op tijd klaarzitten met de juiste spullen.
Het zal steeds beter gaan, want de kinderen , ook de allerjongsten, zullen na
enkele ervaringen steeds zelfstandiger worden.

IKC Toermalijn
Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
T 075 628 24 67
E info@icb-toermalijn.nl
I www.icb-toermalijn.nl

03 Citotoets afnames groepen 3 t/m 8
Normaliter worden in de periode januari/februari de z.g. Middentoetsen van Cito
afgenomen. Door het thuisonderwijs wordt de afname van deze toetsen uitgesteld
totdat de kinderen ten minste weer enkele dagen op school hebben kunnen
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wennen aan het naar schoolgaan, het groepsgebeuren en in de juiste werkhouding
gekomen zijn.
Gezien de lange periode van Thuisonderwijs zijn wij erg benieuwd hoe de kinderen
de Cito-toetsen maken. Wat weten en beheersen zij wel en wat niet? In de
komende weken worden de toetsen in de groepen 3 t/m 8 afgenomen en wij
hopen dat de kinderen op school aanwezig zijn. Mochten de resultaten iets
afwijken, dan is dit niet meteen reden voor paniek. We gebruiken de resultaten
om het onderwijs goed af te stemmen op wat er nodig is.

04 Definitief advies Voortgezet Onderwijs
De ouders van de groep 8 leerlingen ontvingen al bericht over de definitieve
adviesgesprekken, die in februari door de leerkrachten van de groepen 8 en 7
gehouden worden. De gesprekken zijn breed voorbereid binnen het team en er is
een voorlopig adviesgesprek geweest met de ouders in juni.
Wij wensen de kinderen en ouders van groep 8 veel succes bij het maken van deze
spannende keuze!
Vanaf groep 6 horen en zien de ouders tijdens de rapportgesprekken in maart het
mogelijke uitstroomprofiel. Bij de kinderen stimuleren wij vanaf jongs af aan al
eigenaarschap en stellen wij (hoge) verwachtingen door het voeren van groepsen kindgesprekken over leer- en leefgebieden: “Wat gaat goed en
wat kan beter?”
Als de kinderen (na groep 6) ontdekken wat een realistische uitstroom zou kunnen
zijn en weten wat zij moeten leren om naar een bepaalde school te kunnen gaan
dan werken zij gemotiveerd aan de doelen.

05 Openlesmiddagen Voortgezet Onderwijs
Door de verlenging van de lockdown is besloten dat de
centrale afspraak rondom de lesmiddagen komt te vervallen.
VO-scholen kunnen zelf kennismakings- en informatiemomenten organiseren in
de periode voor de voorjaarsvakantie.
Voor de meest recente informatie verwijzen wij u naar de websites van de VOscholen of www.POVO-zaanstreek.nl.

Activiteiten
28 januari t/m 17 februari
Gedichtenspeurtocht voro alle
kinderen
8 februari
Terug naar school
15 t/m 19 februari
Groep 8 definitief
schooladviesgesprekken
19 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie
1 maart
Eerste schooldag na de
voorjaarsvakantie

06 Wormerveerse gedichtenspeurtocht ‘Samen’
Januari heeft in het teken gestaan van
de gedichtenmaand met als thema dit jaar
“Samen". Poëzie verbindt en voedt ons,
inspireert en brengt ons samen.
De kinderen hebben in hun groep allerlei
gedichten gelezen, beluisterd en
geschreven; soms spannend, grappig of
ontroerend. Wij sluiten deze periode af met
de ‘Gedichtenspeurtocht Toermalijn’
in samenwerking met winkeliers en bedrijven in Wormerveer. Op donderdag 28
januari was de introductie van de speurtocht in iedere groep en heeft u de
route voor de speurtocht digitaal gekregen. Tot en met 17 februari kunnen de
oplossingen van de speurtocht worden ingeleverd bij de leerkrachten
en krijgt uw kind een digitale beloning.
Wij hopen dat veel mensen uit Wormerveer genieten van onze gedichten,
die zichtbaar in de etalages hangen en wensen kinderen, ouders en
grootouders veel plezier tijdens onze gedichtenspeurtocht.

07 Thuis lezen en boeken lenen
Onderaan deze maandinfo leest u informatie over Lezen via de online Bibliotheek!
Mocht het nodig zijn om na deze week weer over te schakelen naar thuisonderwijs,
dan willen wij op beide Toermalijn-locaties boekenleenpunten realiseren. Uw kind
kan daar leesboeken omruilen. Meer informatie volgt via Parro op het moment dat
dit actueel wordt.

De maandinfo
wordt ook op
de website van
IKC Toermalijn
gepubliceerd

08 Afname de Biebmonitor
Onze leesconsulent stuurt u namens Toermalijn
onderstaande informatie en roept op om mee te doen
met de vragen voor de BIEBmonitoring.
Lezen is belangrijk. Om je goed te kunnen redden in de
maatschappij is het nodig om goed te kunnen lezen.
Maar ook op school, om te begrijpen wat in je boeken
staat is een goede leesvaardigheid van belang. Kinderen
die lezen leuk vinden, zullen het ook steeds meer doen
en er daardoor steeds beter in worden. Vandaar dat we
het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk kinderen met plezier lezen. De Bieb werkt
daarom samen met de Zaanse scholen.
Er is voor iedereen wel een leuk boek, maar je moet het wel weten te vinden. De
Bieb probeert kinderen die dat leuke boek nog niet zelf hebben gevonden te helpen
bij het kiezen.
De kinderen en leerkrachten van Toermalijn zullen de komende weken een aantal
vragen over lezen beantwoorden. Vind je het leuk om te lezen? Het mag dan over
allerlei leesvoer gaan: een leesboek, maar ook informatieboeken of strips tellen
mee. Lees je thuis voor je plezier? Wat voor boeken vind je leuk om te lezen? Wie
geeft je tips voor leuke boeken?
Ook de leerkrachten beantwoorden een aantal vragen, over activiteiten met
boeken en voorlezen in de klas. In heel Nederland vullen scholen dit soort lijsten in.
Het geeft een mooie vergelijking om te zien in welke groepen het leesplezier hoog
is, of juist niet. En dat bepaalt wat ik doe op Toermalijn. Soms ga ik met kinderen
individueel in gesprek, maar ik laat ook leuke boeken zien aan de hele klas en vertel
er iets over. Of we gaan samen gedichten schrijven.
Zelf kunt u ook helpen! Door voor te lezen en over het verhaal te praten, juist ook
bij kinderen die al zelf kunnen lezen. Met voorlezen stap je samen een andere
wereld in. Je beleeft avonturen en verplaatst je in een ander. Soms kom je in het
verhaal in situaties terecht waarin je zelf ook wel eens zit, een mooie aanleiding om
samen over het verhaal te praten. Wat zou jij doen? Waarom? Wat vind je van de
oplossing uit het boek?
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van De Bieb, ook nu De Bieb tijdelijk
gesloten is. Ook is het nu mogelijk om maximaal 6 boeken te bestellen die op een
afgesproken tijdstip worden opgehaald. Informatie vindt u op
debieb.nl/afhaalpunt.
Heeft u vragen over voorlezen het kiezen van boeken? Via de leerkracht van uw
kind kunt u contact met mij opnemen.
Judith Overbeek
Leesmediaconsulent De Bieb voor de Zaanstreek

09 Lezen via de online Bibliotheek
De Bieb is helaas gesloten tot en met 9 februari.
Als je zelf lid bent kan je boeken bestellen om op te halen. Ben je geen lid,
dan kan je met je pasje van school wel digitale boeken lezen en luisteren!
Hieronder lees je hoe het werkt en hoe je in kunt loggen. E-books
en luisterboeken van online Bibliotheek kan je lezen/luisteren op de computer of
via de app: Je hebt hiervoor een account van online Bibliotheek nodig, dat moet je
nog aanmaken.
• Ga naar onlinebibliotheek.nl of installeer de app
• Klik op inloggen (rechtsboven bij de website)
• Log in met je pasnummer: krijg je van school en wachtwoord: Toermalijn1!
• Hierna word gevraagd om een emailadres en wachtwoord.
Dit emailadres moet uniek zijn, een emailadres kan niet aan meerdere accounts bij
online Bibliotheek gekoppeld worden. Kies als wachtwoord weer Toermalijn1!
Je hebt dan bij alles van De Bieb via school hetzelfde wachtwoord.
• Als je alles ingevuld hebt krijg je een mail. In die mail zit een link. Daar moet je
op klikken om je account te activeren.
Hierna kan het lezen beginnen!
Zoek een boek dat je leuk lijkt. Dat kan door op een titel of schrijver te zoeken,
of te kijken welke boeken er allemaal beschikbaar zijn. Klik een leuk boek aan en kie
s voor Leen boek. Hierna kun je het boek lezen.
Sommige mensen lezen liever boeken van papier, andere mensen vinden ebooks fijner. Het lezen van e-books heeft een aantal voordelen:
• Ook als De Bieb dicht is of het regent heel hard kun je een nieuw boek kiezen.
• Je bent nooit te laat met inleveren.
• Het boek kan nooit uitgeleend zijn.
• Je kunt bij veel boeken de grootte van de letters en het lettertype aanpassen.
Zo kan je zorgen dat jij het fijn vindt lezen.
• Je kunt de achtergrondkleur aanpassen: wil je witte letters
op een zwarte bladzijde of zwarte letters op een witte bladzijde? Zijn er dingen
waar je niet uitkomt?
Het Informatiepunt van De Bieb helpt je graag verder. Van maandag tot en
met vrijdag kun je tussen 9:00 en 15:00 uur bellen of appen met 075-617 22
52 voor hulp. Een mail sturen aan j.overbeek@debieb.nl kan ook, dan neem Judith
(de biebjuf die op Toermalijn komt) contact op.

De volgende
maandinfo
verschijnt op
1 maart 2021

10 Personeel
De leerkracht van groep 6, Erik Rauwe, heft momenteel vanwege
privéomstandigheden zijn werkzaamheden op Toermalijn moeten stilleggen. Wij
wensen Erik en zijn gezin heel veel sterkte toe.
De ouders van groep 6 hebben eerder een apart bericht ontvangen. Marjan Geuke
heeft voorlopig haar werkdagen uitgebreid en werkt nu vanaf dinsdag t/m vrijdag.
Herman Boogaerdt werkt op maandag en dinsdag in groep 6.
Net voor de sluiting van deze maandinfo hebben wij een prachtig bericht ontvange
n van Mieke Langejans, onze IBer: Haar zoontje Sem is zaterdagavond geboren.
Zij zijn thuis en alles gaat goed met hen. Ook via dit bericht de hartelijke felicitaties
voor Mieke, haar man en dochter Jara. Wij wensen hen een mooie toekomst toe!

