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De teamleden van Peuterspelen, Opvang en Onderwijs volgen gezamenlijke
trainingen en studiedagen.
In de eerste periode van het schooljaar hebben wij samen, onderleiding van Jose
Coenen (een specialist in taalonderwijs), geleerd over het aanleren van de
Nederlandse taal. Het ging vooral over aspecten die niet in de standaard
taalboeken staan, zoals de klanken en de intonatie met ondersteunende gebaren.
Wij kregen ook een andere kijk op de zinsopbouw en woordenschat.
Wij hebben dat vergeleken met andere talen en zo
beter inzicht gekregen in
het onderwijzen in het Nederlands en het begeleiden
van het Nederlands voor kinderen in de leeftijd van 2
t/m 13 jaar. Bij alle geledingen van onze IKC zijn
dezelfde ondersteunende gebaren en kleuren
zichtbaar.

02 Peuterspelen Tinteltuin Toermalijn
Op Peuterspelen organiseerden wij evenals op de school een noodopvang. Wij
ontvingen per dag gemiddeld 8 kinderen. Fijn was het om te zien dat de kinderen,
zeker in deze tijd, zo graag naar de opvang kwamen.
Wij beschikken over een grote speelruimte en dat is prettig als het weer niet
toelaat om naar de buitenspeelplaats te gaan.
Wij hebben afgelopen periode de inrichting gewijzigd m.b.v. verrijdbare kasten,
waardoor wij beter flexibel met de groep kunnen werken. Soms zijn wij met z’n
allen samen, maar ook zijn er momenten dat wij splitsen en in kleinere groepen
kunnen werken.
Dat werkt heel goed!
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03 Buitenschoolse Opvang (BSO) Tinteltuin Toermalijn
De BSO-kinderen waren met allerlei activiteiten bezig.
Zoals o.a. het maken van een ijsbeer van papier en watten, wintervaria dat is een
soort van kijkdoos. En gezellig samen spelletjes doen.
Graag willen wij ook aan iedereen laten zien wat er veranderd is in het BSO-lokaal
qua inrichting, daarvan zijn hieronder wat foto’s toegevoegd.

04 Lekker Fit! – Gezonde keuzes
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In de maand maart besteden we extra aandacht aan het onderdeel ‘gezonde
keuzes’ uit onze methode Lekker Fit!
De kinderen leren dat zij zelf bij kunnen dragen aan hun gezondheid door bepaalde
keuzes te maken. Ga ik op de fiets naar school of met de auto?
Ga ik buitenspelen of televisie kijken? Neem ik een appel of een snoepje?
De kinderen leren over het effect van bepaalde keuzes.
Thuis kunt u hierover ook in gesprek gaan met uw kind. Wist u da teen gezonde
voeding belangrijk is om tot leren te komen? Zeker nu we meer thuis zijn kan dit
een interessant gespreksonderwerp zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de
website van het Voedingscentrum.
Hier vindt u bijvoorbeeld ook tips voor een gezonde lunch en traktaties.

Activiteiten
19 - 26 februari
Voorjaarsvakantie
1 – 31 maart
Lekker Fit!
5 maart
Groep 8: uiterlijke
aanmelddatum OPDC
5 maart
Inschrijflijsten
rapportgesprekken open in Parro
19-22 maart
Groepen 1 t/m 8
Datamapgesprekken ouder-kind
thuis
19 maart
Groep 8: uiterlijke
aanmelddatum VO
22 maart – 9 april
Groepen 1 t/m 7:
rapportgesprekken
22 – 26 maart
Week van het Geld
24 maart
Groepen 1-2: Lentewandeling
24 maart
Groepen 3 en 4:
voorleesfeest ‘Ik kan het!’
30 maart
Groep 7: theoretisch
verkeersexamen

05 Datamapgesprekken ouder-kind Thuis
Uw kind krijgt vrijdag 19 maart de Datamap mee naar huis voor een gesprek met
u. Graag zien wij de mappen van de groepen 3 t/m 8 maandag 22 maart weer terug
op school, want de kinderen gebruiken de Datamappen dagelijks in de klas.
De kinderen van de groepen 1-2 kunnen tot vrijdag 26 maart de map inleveren op
school.

06 Rapportgesprekken voor de ouders van de groepen 1 t/m 7
In de weken van 22 maart t/m 9 april zijn de rapportgesprekken gepland. Het
welbevinden, de vorderingen van uw kind(-eren) en de resultaten van het
leerlingvolgsysteem worden met u besproken.
Vanaf vrijdag 5 maart staan de inschrijflijsten van de groepen klaar in Parro en kunt
u inschrijven bij de groep van uw kind(-eren). De gesprekken worden na schooltijd
gehouden op de middagen en een aantal leerkrachten stelt ook een avond
beschikbaar. De gesprekken zullen via TEAMS gaan en in een enkele situatie fysiek.
Een kopie van het rapport wordt op donderdag 9 april aan uw kind meegegeven.

07 Groepen 1-2 Lentewandeling
Wij kijken er allemaal naar uit… de lente!
De kinderen van de groepen 1-2 gaan 24 maart er op uit om geuren, kleuren ,
vormen en diverse ondergronden te verkennen en vergelijken.
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1 april
Paasviering ‘Vriendschap’
2 april
Goede Vrijdag, alle kinderen
vrij
5 april
2e Paasdag, alle kinderen vrij
9 april
Groepen 1 t/m 8: rapport
mee

08 Voorleesfeest groepen 3 en 4 ‘Ik
kan het’
Op 24 maart houden groepen 3 en
4 hun voorleesfeest. Er worden op deze dag
gezamenlijke activiteiten georganiseerd
rondom lezen, waarmee wij leesplezier
willen stimuleren.
We maken er een gezellige en leerzame
ochtend van met de kinderen.

09 Gedichtenmaand speurtocht ‘Samen’
Er hebben in de maand februari veel kinderen van IKC Toermalijn mee gedaan aan
de gedichten speurtocht. We willen ouders, kinderen en de winkeliers van
Wormerveer hartelijk danken voor hun enthousiasme!

10 Praktisch verkeersexamen
Dinsdag 30 maart wordt in groep 7 het theoretisch verkeersexamen afgenomen. De
kinderen gaan hier deze maand veel voor oefenen. Ook voor thuis staan er
oefeningen en een proefexamen op examen.vvn.nl. Uw kind krijgt een flyer mee
naar huis waarop alles nog een keer vermeld staat. Het praktisch verkeersexamen
zal pas later plaatsvinden op 22 juni. Informatie hierover en de eraan voorafgaande
fietskeuring krijgt u in de maandinfo van april en juni.
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De maandinfo
wordt ook op
de website van
IKC Toermalijn
gepubliceerd

11 Week van het Geld
Van 22 t/m 26 maart doen wij mee aan de week van het geld.
Het doel van deze themaweek is om
de kinderen te leren om op een
goede manier met geld om te gaan.
Al heel jong wordt de basis gelegd
voor financiële zelfredzaamheid op
volwassen leeftijd. Kinderen vanaf 4
jaar hebben al begeleiding nodig bij
het omgaan met geld. Zo leren zij
bijvoorbeeld de waarde van geld
kennen door te praten over wat er
gebeurt als er geld bij komt of juist af gaat van een bedrag, kun je dan nog
hetzelfde kopen of juist meer of minder? Ook het begrip sparen kan met concrete
voorbeelden al aan jonge kinderen worden uitgelegd.

12 Paasviering donderdag 1 april ‘Vriendschap’
Pasen is een feest van “opstaan”.
Wij grijpen dit speciale feest aan om bewuster naar het leven te kijken en
inspireren elkaar om de wereld mooier te maken.
Veel tradities en ook de natuur symboliseren een nieuw begin!
Het thema voor onze paasviering, die wij met de groepen in de lokalen houden, is
“vriendschap”.
Hoe maken wij als vrienden het leven beter?
Wat kunnen wij voor elkaar en de omgeving betekenen?
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De volgende
maandinfo
verschijnt op
31 maart 2021

