01 Wensen voor het nieuwe jaar
Wij wensen u en uw kind(eren) plezierige feestdagen en een heel goed 2021 toe!
Wij hopen elkaar zo spoedig mogelijk weer gezond en wel te kunnen begroeten.
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Het nieuwe kalender jaar start met Thuisonderwijs.
Dat willen wij zo optimaal mogelijk laten verlopen.
Wij streven ernaar om de kinderen zo goed mogelijk aan hun doelen te laten
werken, zodat zij met een zo groot mogelijk succes hun basisschool- en
vervolgonderwijs kunnen vervolgen.
De teamleden van de groepen 4 t/m 8 kunnen gebruiken maken van het bekende
digitaal aanbod en interactie met de kinderen.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 zullen instructiefilmpjes voor het werk in
schriften, werkbladen en opdrachtjes met ontdekactiviteiten voor in de
thuisomgeving toesturen. Ook deze kinderen en hun ouders worden steeds meer
vaardig om in te loggen bij de aangeboden digitale programma’s.
Wij hopen dat u een vaste dagindeling kunt inrichten, zodat dit herkenbaar en
succesvol is voor uw kind. Na de vorige periode van Thuisonderwijs hebben de
kinderen hun ervaringen op school besproken en zij hebben kunnen horen dat
andere kinderen eveneens thuis aan de slag gaan.
Verder vinden wij natuurlijk nauw contact onderhouden met u en uw kind
cruciaal!

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

Wij willen ieder kind goed in beeld houden.
Via TEAMS met u communiceren heeft de voorkeur, omdat wij dan met beelden
informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast gebruiken wij Parro en de telefoon.
De leerkrachten laten u via Parro weten op welke momenten zij beschikbaar zijn
voor overleg en contact.
Daarnaast zijn de teamleden bezig met werk voorbereiden, overleg en verwerken
van de lessen. Ook vangen wij tijdens lestijd kinderen van ouders met cruciale
beroepen op en zo nodig ook kwetsbare kinderen. Opvang Tinteltuin verzorgt de
opvang buiten lestijd en tijdens de vrije dagen.
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03 Hackshield Kampioen Zaanstad
Donderdag 10 december is Gio Suitela uit onze groep 7 thuis verrast door de
wijkagent en een team van de politie. Dit had niets te maken met kattenkwaad of
moeilijkheden, maar hij werd juist gehuldigd voor zijn inzet bij het online spel
‘Hackshield’. Hij werd dan ook officieel benoemd tot Junior Cyber Agent. Van de
politie kreeg Gio een mooie goodiebag met spullen die een echte Junior Cyber
Agent nodig heeft en in de avond sprak hij ook nog met burgermeester Jan
Hamming over zijn prestatie.
Wij zijn super trots op Gio en natuurlijk ontzettend blij dat wij online veilig zijn!

04 Wormerveerse Gedichtenmaand ‘Samen’
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In januari is het Gedichtenmaand met als thema dit jaar “Samen". Poëzie verbindt
en voedt ons, inspireert en brengt ons samen.
In alle groepen wordt deze maand aandacht besteed aan poëzie door zelf te lezen,
voor te lezen en gedichten te maken. Allerlei talige opdrachten en vooral
ook emoties spelen in gedichten een grote rol. Gedichten zijn vaak heel erg
grappig, mooi, maar soms juist ook droevig.
Veel gedichten, gemaakt door de kinderen, zullen in Wormerveer bij de
winkeliers en andere bekende locaties opgehangen worden. Vanaf 28 januari zijn
de gedichten via een wandeling en een speurtocht te bewonderen. De route loopt
vanaf het Marktplein tot aan de Zaanbrug.

Activiteiten
4 januari
Eerste schooldag 2021 met
thuisonderwijs
9 januari
Kerstbomen inzameling
geannuleerd
Heel januari
Wormerveerse Gedichtenmaand
‘Samen’
11 januari
De Leerlingenraad komt bijeen
via TEAMS
Januari / februari
Groepen 3 t/m 8 Cito-afname
19 januari
IKC-Raad
27 januari, 3 en 11 februari
Openlesmiddagen POVO

De beschrijving en route krijgen de kinderen donderdag 28 januari mee naar huis.
De speurtocht is te lopen tot en met woensdag 17 februari. De ingevulde
speurtochtbladen kunnen tot en met 17 februari ingeleverd worden bij school en
alle deelnemers ontvangen een klein prijsje.
Ook dit jaar hopen wij op een inspirerende en succesvolle Gedichtenmaand.
De Wormerveerse winkeliers en wij zijn al enthousiast!

05 Citotoets afnames groepen 3 t/m 8
In de periode van januari/ februari worden in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen
afgenomen. Met de resultaten kunnen wij zien op welk niveau uw kind, de groep
en de school scoort in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Er is de eerste
helft van het schooljaar weer veel geleerd en de kinderen zijn goed voorbereid,
waardoor zij kunnen laten zien welke kennis en vaardigheden zij beheersen.
De kinderen voelen zich goed en kunnen zich het best inspannen als zij voldoende
nachtrust en voeding hebben gekregen. Wij vragen u afwezigheid van uw kind door
bv tandarts bezoeken of anders te vermijden.

06 Personeel
Na de kerstvakantie verwelkomen wij Wendy en Marjolijn terug na hun
zwangerschapsverlof.
Kaylee wordt vrijdag 8 januari geopereerd aan haar voet. In groep 1/2a
komt daarom vanaf 4 januari t/m ongeveer half maart 2021 een vervanger werken
voor Kaylee. We zijn erg blij dat we Marjan Ligtenberg daarvoor hebben kunnen
aannemen. Samen met Antoinette Post verzorgt zij de activiteiten en de
begeleiding van de kinderen.
Mieke Langejans gaat met zwangerschapsverlof. Haar IB-taken worden
waargenomen door Leonie Noordeloos.
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07 Groep 8 op weg naar het Voortgezet Onderwijs
Er breekt een spannende tijd aan voor de kinderen uit groep 8 en hun
ouders. In januari maken zij de cito M8 voor rekenen en begrijpend lezen. De
resultaten hiervan zullen worden meegenomen in het definitieve advies voor de
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middelbare school. In februari vinden de adviesgesprekken plaats. Hier volgt later
meer informatie over.
Openlesmiddagen voor leerlingen in groep 8
De verschillende voortgezet onderwijs scholen in de Zaanstreek houden op 27
januari, 3 februari en 11 februari openlesmiddagen voor leerlingen in groep 8.
Meer informatie hierover vindt u op: https://povo-zaanstreek.nl/lesmiddagen/ of
op de website van de school van uw kinds voorkeur.
Wij wensen de kinderen en ouders van groep 8 veel succes bij het maken van deze
spannende keuze!

08 Kerstbomen inzameling geannuleerd
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen gaat de kerstbomen inzameling in
januari helaas niet door. De gemeente verzorgt het ophalen van de bomen zonder
tussenkomst van derden, zoals onze IKC.

09 BSA Pauze-activiteiten
Net als in de eerste weken van het nieuwe schooljaar, organiseren we in januari/
februari pauze-activiteiten per groep op het schoolplein. In groepjes en onder
begeleiding zijn de kinderen tijdens de pauze met sport en spel bezig. Zo werken de
kinderen samen, leren ze elkaar beter kennen en doen ze nieuwe ideeën voor
spellen op.

10 Veilig in het verkeer naar Toermalijn
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Wij vinden het noodzakelijk u op te roepen voor medewerking aan een veilige
situatie rondom de gebouwen bij het in- en uitgaan van school.
Tijdens deze momenten worden veel kinderen gebracht en gehaald met auto’s,
maar er zijn ook veel kinderen die zelfstandig lopend of fietsend door het verkeer
gaan.
Wees u zich hiervan bewust!
Plotseling stoppen met uw auto en de autoportieren openen kan onveilige situaties
opleveren voor andere kinderen. Wij willen u nadrukkelijk vragen uw auto op

geschikte plaatsen te parkeren en iets meer
tijd te nemen voor het brengen en halen van
uw kind.

11 Kerstviering thuis
De scholen moesten halsoverkop dicht.
Begrijpelijk, maar wel heel jammer. Want
het is juist in een periode dat de kinderen
en het team van de school met de
voorbereidingen van het Kerstfeest bezig
waren. Een mooi feest dat gaat over
nabijheid en naar elkaar omkijken. Over
een licht ontsteken voor mensen die in het
donker zitten en voor hen die onze aandacht om welke reden dan ook extra
nodig hebben.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen met hun klas nog Kerst gevierd op
school. Speciaal voor thuis heeft Trefwoord, de methode die wij hanteren
voor levensbeschouwing, speciaal materiaal ontwikkeld voor een
Kerstviering thuis, zodat u er samen met uw kind(eren) van kunt genieten.
U vindt de materialen en het prentenboek hier: www.trefwoord.nl/kerst-thuis
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