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01 Personeel

MAANDINFO
SEPTEMBER 2020

Wij zijn blij dat we na de zomervakantie met een complete bezetting konden
starten. Ook vinden wij het heel erg fijn, dat wij de kinderen konden ontvangen en
u als ouders weer zien!

1 Personeel

Nog meer positieve berichtgeving! Maandag 10 augustus is Jens Buis geboren. Jens
is het tweede zoontje van Wendy Henstra en Barry Buis. Wendy was leerkracht van
groep 4 in het vorige schooljaar en zij zal vanaf januari 2021 groep 1-2B gaan
begeleiden. Wij wensen Wendy, Barry en hun oudste zoon Thijn een mooie
toekomst toe!

3 Startgesprekken

02 Scholing
Evenals de kinderen werken wij als team voortdurend aan verbeteringen en blijven
wij leren.
In het eerste halfjaar volgt het onderwijsteam met enkele collega’s van de Opvang
en Peuterspelen scholing over Taalontwikkelingen en het Taalonderwijs. Voor in
het tweede deel van het schooljaar hebben wij een training voor het begeleiden
van de Executieve functies aangevraagd voor het hele IKC-team, zodat wij nieuwe
kennis verwerven en een doorgaande lijn kunnen versterken binnen de IKC om de
kinderen nog beter te kunnen begeleiden en u als ouders te kunnen adviseren.

03 Oudercontacten en de Startgesprekken
Gedurende deze weken houden de leerkrachten startgesprekken, deze zijn samen
met kind en de ouder(s). In de vorige maandinfo juli-augustus en in de Parroberichten heeft u kunnen lezen op welke wijze dat wordt uitgevoerd en wij
adviseren u het gesprek met uw kind voor te bereiden.

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

In deze periode, waarbij wij met elkaar te maken hebben met het bestrijden en
indammen van het Coronavirus, komen ouders enkel op afspraak in de gebouwen
en dat verloopt volgens de gestelde richtlijnen.
De leerkracht heeft daarbij de ruimte om zelf te bepalen of het gesprek ‘live’ op
Toermalijn plaatsvindt of telefonisch/ met videobellen via TEAMS. Iedere leerkracht
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heeft namelijk een andere achtergrond, beleving en gezondheid en om die reden is
een eigen keuze belangrijk.
Als een leerkracht voor ‘live’ gesprekken kiest en u vindt dit zelf niet prettig, kunt u
dit uiteraard ook aangeven. De leerkracht zal met u een telefonische afspraak
inplannen. In deze tijden is het namelijk extra belangrijk om met elkaar rekening te
houden.
Heeft u nog vragen? U kunt altijd even contact opnemen met de leerkracht om
bepaalde zaken af te stemmen.

04 Halen en brengen
We snappen dat bij het start van het schooljaar fijn is om even op het plein te staan
bij het halen en brengen uw kind. Echter merken we dat de groep ouders op
het (Marktstraat)plein groter wordt, omdat een deel van de ouders langer op het
plein blijft staan. Graag willen u erop attenderen dat bij het brengen en halen op
het plein het van belang is om door te lopen. Ook verzoeken wij de ouders om
onderling 1,5 m afstand te houden, zodat iedere ouder zich aan de
coronamaatregelen kan houden.
We willen graag samen met u het virus geen kans geven om zich verder te
verspreiden.

05 IKC Toermalijn Kinderfestival 2020
Aan het begin van het schooljaar organiseren we ieder jaar het Kinderfestival om
met de kinderen, ouders en het team het schooljaar met veel gezelligheid en
plezier gezamenlijk te starten. Vanwege de geldende maatregelen i.v.m. Corona
kunnen ouders niet op het plein worden uitgenodigd. We hebben daarom een
alternatief bedacht om samen het schooljaar te openen op donderdag 10
september. Elke groep maakt een kort filmpje waarin zij zelf een woord
uitbeelden. Van alle filmpjes maken we een video die op 10
september via Parro verzonden wordt. Zo werken wij zichtbaar samen en brengen
wij onszelf als Toermalijn in beeld!
De kinderen zullen donderdagmiddag 10 september het filmpje in hun
lokaal bekijken en vervolgens een spelmiddag houden.
We hopen dat iedereen ervan zal genieten!

Activiteiten
24 augustus t/m 25 september
Groepen 1 t/m 8:
Startgesprekken kind, ouder en
leerkracht.
7 september
De ouderraad komt bijeen,
10 september
Peuterspelen t/m groep 8:
‘Toermalijn Kinderfestival’.
14 september
De Leerlingenraad komt bijeen.
15 september
De IKC-raad komt bijeen.
16 september
Groepen 1 t/m 8 vrij i.v.m. een
studiedag van het team over
Taalonderwijs. Peuterspelen is
open.
22 september
Groepen 1 t/m 8: Vredesdienst
thema: ‘Vrede verbindt Verschil’.
30 september t/m 11 oktober
Kinderboekenweek thema: ‘En
toen?’

06 Vredesdienst ‘Vrede verbindt Verschil’
Dinsdag 22 september vieren we met alle kinderen van groep 1 t/m 8 de
Vredesdienst in het kerkje aan het Noordeinde. We splitsen op in twee gemixte
groepen van jongere en oudere kinderen, want het totaal aantal kinderen is te
groot voor deze ruimte.
Dit jaar is het thema “Vrede verbindt Verschil”. Met elkaar staan we stil bij
verschillende soorten gewoontes en regels, jezelf veilig voelen, je eigen rol en de
start in een nieuwe groep. Verder spreken, denken en leren wij van
voorbeeldverhalen uit de Bijbel en gebeurtenissen in de wereld. Er wordt
gezongen, gedanst en verteld.
U ontvangt een liturgie om thuis samen met uw kind de viering nog eens door te
lezen en het thema te bespreken. En allicht dat uw kind de liedjes voor u kan
zingen.

07 Squla
Squla is een speels leerprogramma voor basisschoolkinderen dat door leerkrachten
gratis gebruikt kan worden. Kinderen kunnen tijdens schooldagen tussen 8.00 u en
16.00 u dit programma ook thuis gratis gebruiken. Buiten deze tijden niet. Mocht u
als ouder graag een abonnement voor uw kind willen nemen, dan zijn er evenals
vorig schooljaar op Toermalijn folders beschikbaar met een kortingscode geldig t/m
25 oktober. U kunt aan de leerkracht van uw kind om een folder vragen.

08 De Taaltas
De Taaltas is bedoeld om de taalontwikkeling van het kind bevorderen. Door het
aanbieden van taal middels boekjes, spelletjes en spelmaterialen wordt naast de
ontwikkeling op taalgebied ook de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd.
Dit alles wordt bij elkaar in de tas aangeboden, zodat ondersteuning thuis makkelijk
en op een aantrekkelijke wijze opgepakt kan worden door u als ouder.
De tassen worden aan de kinderen van Peuterspelen, de groepen 1-2 en 3
uitgeleend. Door samen met uw kind te lezen en te spelen breidt de woordenschat
van uw kind verder uit. Kinderen met een grotere woordenschat hebben een
grotere kans op successen bij alle schoolvakken.

De maandinfo
wordt ook op
de website van
IKC Toermalijn
gepubliceerd

Uw kind leent een tas voor 2 weken, zo is er voldoende tijd om de activiteiten uit
de tassen uit te voeren. De tassen voor de peuters en kleuters worden uitgeleend
vanaf de tweede schoolweek, de tassen voor groep 3 worden uitgeleend vanaf de
herfstvakantie.
Het uitleenrooster hangt op het prikbord bij elke klas. De kinderen kiezen de tassen
zelf uit met behulp van een medewerker van het Taaltasteam. Wij vragen u de tas
twee weken later weer compleet in te leveren op school.
Mocht u vragen hebben over de Taaltassen, dan kunt u die stellen via Parro aan de
leerkracht van uw kind. We wensen de kinderen en ouders veel plezier met de
activiteiten van de Taaltas.

09 Techniek
Tijdens het werken met thema’s en wereldverkenning hebben de kinderen te
maken met techniekactiviteiten. Gedurende de schoolperiode is een opbouw in
moeilijkheidsgraad zichtbaar.
De afgelopen tijd is het technieklokaal opgefrist. Er zijn nieuwe materialen
aangeschaft om te leren programmeren in alle groepen. Ook hebben we van
ouders materialen ontvangen, bedankt daarvoor! Mocht u thuis nog gereedschap
als schroevendraaiers, hamers e.d. over hebben dan kunt u dat aan uw kind
meegeven voor in het technieklokaal.
Om te leren programmeren gebruiken wij o.a. de Bee-bots voor de groepen 1, 2,
3 en Blue-bots voor de groepen 3 en 4. Deze robotjes dagen de kinderen uit om
vooruit te denken. De bots worden bestuurd door op de knopjes op zijn rug te
drukken. De Blue-bot kan ook op afstand bediend worden met behulp van een app.
Zo zijn de kinderen telkens bezig met logisch denken en probleemoplossend
denken. De opdrachten kunnen variëren in moeilijkheidsgraad, waardoor de bots
goed inzetbaar zijn van groep 1 t/m 4. Voor de groepen 5 t/m 8 tillen we het
programmeren naar een hoger niveau. Deze kinderen gaan aan de
slag met Micro:bits. De kinderen leren programmeertaal op te schrijven, samen te
werken, probleemoplossend denken, hun plan te evalueren en eventueel bij te
stellen.

De volgende
maandinfo
verschijnt op
1 oktober 2020

10 Toermalijn een gezonde school!
Wat kan ik “tussendoor” geven aan mijn kind?
Groente en fruit zijn altijd goede keuzes om tussendoor te geven aan uw kind, zoals
tomaatjes, komkommer of een appel. Geef uw kind niet vaker dan 4 keer eten of
drinken tussen de maaltijden door. Dat voorkomt tandbederf en helpt om op een
goed gewicht te blijven. Wanneer u op vaste momenten iets tussendoor geeft, leert
uw kind om niet de hele dag door te eten en te drinken. Bedenk dat iets te snoepen
of iets zoets te drinken al snel te veel is voor een kind. Het advies is om kinderen
van 4 tot 8 jaar maximaal 1 keer per dag iets kleins te snoepen te geven. Kijk voor
meer informatie op www.voedingscentrum.nl

11 De vrijwillige ouderbijdrage
Zie ook de Schoolgids katern op de website.
De vrijwillige ouderbijdrage (ook wel oudergelden genoemd)
is bestemd voor allerlei zaken die niet vallen onder de bekostiging van
de Rijksoverheid.

U moet dan denken aan het vieren van de feestdagen als Sint-Maarten, Sinterklaas,
de Kerstviering en Pasen. Maar ook schoolreisje, excursies,
sport en spel e.d. worden vanuit de ouderbijdrage betaald.
De hoogte van deze ouderbijdrage wordt samen met
de medezeggenschapsraad jaarlijks vastgesteld.
Ouderbijdrage voor groep € 42,50
1 t/m 6 en 8
Ouderbijdrage voor groep € 117,50 (€ 42,50 +
7
€ 75,- voor het schoolkamp aan het begin van
het schooljaar in groep 8). Dit bedrag wordt in
2 termijnen van €
58,75 geïncasseerd of gefactureerd, op
30 september en 31 maart.
Ouderbijdrage voor Peuter wordt uit budget van TintelTuin betaald
spelen
Bij tussentijdse aanmelding na december wordt een lager bedrag in rekening gebracht. Inning wordt door de administratie van Agora geregeld.
Doorlopende machtiging: Voor ieder kind wordt er gevraagd om een doorlopende machtiging af te geven, zodat Agora
de ouderbijdrage automatisch kan incasseren. Wanneer er geen machtiging is
afgegeven krijgen ouders een factuur toegestuurd.
Incasseren wordt eind september gedaan. Eventuele herinneringen worden
verstuurd in november, januari en april.
Compensatie vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020:
Voor de zomervakantie hebben wij een bericht gestuurd dat we de
ouderbijdrage voor de schoolreis (groep 1 t/m 7) zullen compenseren. 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 in het schooljaar 2019-2020 de ouderbijdrage
hebben betaald, voor schooljaar 2020-2021 € 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).

12 Hulp nodig? Meedoen Zaanstad
Wil uw kind graag sporten, op streetdance of mee op schoolreis en kunt u dit niet
betalen? Soms kan de gemeente u helpen.
Kinderen van 4-18 jaar kunnen een jaar lang gratis sporten of op dans- muziekof theaterles.
Ook krijgt u voor elk kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld (sport-)kleding of de
huur van een muziekinstrument. Op www.meedoenzaanstad.nl kunt u uw kind
aanmelden.
Jeugdfonds Sport en Cultuur Zaanstreek
Als uw kind geen gebruik kan maken van Meedoen Zaanstad meldt de gemeente u
aan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zaanstreek. Zij nemen contact met u op om
te kijken hoe zij u verder kunnen helpen.
Stichting Leergeld Zaanstad
Via Stichting Leergeld kunt u financiële hulp krijgen bij dingen die belangrijk zijn om
mee te doen op school, zoals schoolreis, uitstapjes, de aankoop van een
(tweedehands) fiets of computer Meer weten? Kijk
op www.geldwijzer.zaanstad.nl en op www.samenvoorallekinderen.nl. Het Sociaal
Wijkteam bij u in de buurt kan u helpen bij de aanvraag.

13 Buitenschoolse Opvang
De BSO-ruimten zijn lekker opgefrist

