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Info september 2017
Pensionering Paul
Woensdag 30 augustus was de laatste werkdag van Paul Hoevenagel. Hij is, na een
lange carrière in het onderwijs, per 1 september met een welverdiend vervroegd
pensioen gegaan. Afgelopen woensdag hebben we Paul toegezongen en hebben we
een afscheidsfoto met hem gemaakt die hij van ons cadeau krijgt.
Wij danken hem voor al het werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet en wensen hem
het allerbeste in de periode die nu aanbreekt na zijn pensioen.

https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/actueel/70195/een-pionier-neemt-afscheid?redir

Nieuwe directeur
Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik (Marcel Kocken) de taken van Paul over gaan
nemen. Paul heeft deze week allerlei (lopende) zaken aan mij overgedragen. Vanaf 1
september ben ik de nieuwe directeur van de Toermalijn. Ouders en kinderen van
locatie Vlasdreef kennen mij allemaal. Op locatie Jagerskreek zullen ook veel ouders en
kinderen mij al wel eens gezien hebben.
Ik hoop komende tijd met veel ouders en kinderen van de Jagerskreek kennis te maken.
Ik hecht belang aan een goed contact met de ouders en leerlingen. We hebben allemaal
hetzelfde doel , namelijk een optimale ontwikkeling van uw kinderen. Dat lukt het best als
school en ouders goed samenwerken en een goed contact hebben.
Op locatie Vlasdreef is geen nieuwe adjunct directeur aangesteld. Ik zal aanspreekpunt
voor directiezaken op beide locaties zijn. Dit betekent dat ik vanaf maandag 4 september
op vaste momenten op de verschillende locaties zal starten. Op maandag en donderdag
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ben ik op locatie Vlasdreef. Op woensdag en vrijdag ben ik op locatie Jagerskreek. Op
dinsdagochtend ben ik altijd afwezig i.v.m. directeuren overleg.
Ik heb zin in mijn nieuwe taak. Ik wil graag samen met het leerkrachtenteam, ouders en
kinderen trots zijn op onze school… “Samen gaan we er tegen aan!”
Regels m.b.t. het brengen van leerlingen naar school
In het nieuwe schooljaar willen we iedereen weer herinneren aan de regels die bij ons op
school gelden m.b.t. het naar school brengen van de leerlingen.
Groep 1/2:

De ouders mogen hun kinderen in de klas brengen. We vragen de ouders
wel om de klas zo snel mogelijk weer te verlaten. De leerlingen komen
binnen via de hoofdingang.
Groep 3/4: De ouders brengen hun kinderen tot aan de deur van het klaslokaal. De
leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
Gr. 5 t/m 8: De leerlingen komen binnen via de ingang van de bovenbouw.
Ze verlaten de school ook via de ingang van de bovenbouw.

Nieuwe telefoonnummers en mailadressen
Regelmatig komt het voor dat een telefoonnummer, het mailadres of het woonadres niet
meer klopt met de gegevens van de school. Om alle gegevens up to date te houden,
willen we u vragen om indien u een nieuw telefoonnummer (dit geldt niet alleen voor het
“gewone” nummer, maar ook voor de eventuele “noodnummers”) een nieuw emailadres
heeft of evt. bent verhuisd, dit door te geven aan de school.

Rapporten
Wilt u de rapporten, voorzien van uw handtekening, weer mee terug naar school geven.
Ouderkalender
U heeft deze week de ouderkalender ontvangen. Veel activiteiten staan al in deze
kalender genoteerd. Nieuwe activiteiten, die in de maandinfo’s van komend schooljaar
genoemd worden, kan u er zelf bij zetten.
Oproep kleutergroepen
Onze kledingvoorraad bij “ongelukjes” is niet meer compleet. We hebben vooral lange
broeken, sokken en ondergoed nodig. Als u nog oude kleding over heeft, zijn wij er erg
blij mee. Indien mogelijk graag wat extra jongenskleding.

Fietsen op het schoolplein
In verband met de veiligheid van de leerling en ouders, vragen wij om niet met de fiets of
scooter op het schoolplein of voetpad rond de school te rijden.
Met de fiets naar school mag alleen als je ver weg woont. Kinderen die dicht bij de school
wonen mogen niet met de fiets naar school komen. Er is n.l. maar heel weinig ruimte om
de fietsen te plaatsen. Graag vragen wij hiervoor de medewerking van de ouders.
Op de stoep geparkeerde auto’s
Vanwege de vele klachten net voor de vakantie en de afgelopen week omtrent het
parkeren van de auto’s op de straat en trottoir rond de school en de zebra’s, willen wij u
er op attenderen dat dit in de parkeervakken dient te geschieden. Vanuit de politie en de
GOA’s hebben wij bericht ontvangen dat ze hier de komende periode nadrukkelijk op
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zullen letten en geen waarschuwing geven maar direct een proces verbaal zullen
uitschrijven.
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Hulpouders
Ook dit jaar zijn er weer hulpouders nodig voor de diverse activiteiten in de klassen. Het
gaat dan om hulp bij crea-activiteiten, computerles. Of misschien wilt u zich inzetten bij
het voorlezen bij de kleuters of het doen van gezelschapsspelletjes.
Bij het plannen van deze activiteiten is het voor de leerkracht van belang om te weten of
ze kunnen rekenen op uw hulp.
Mocht u bereid zijn om in de klas van uw kind hulpouder te zijn, meldt u dit dan bij de
desbetreffende leerkracht.

Gym / sportschoentjes
Op dit moment constateren wij, dat tijdens de bewegingsactiviteiten in het speellokaal en
tijdens de gymlessen in het gymlokaal, een groot aantal kleuters en leerlingen van groep
3 t/m 8, hier aan meedoen zonder gebruik te maken van gym/sportschoentjes.
Wij verzoeken u om uit oogpunt van hygiëne (voetschimmel) en veiligheid
(stoten, schoppen en verzwikken) er zorg voor te dragen dat uw kind tijdens het
bewegingsonderwijs gebruik maakt van gym/sportschoentjes.
Extra Kijkmiddag groep 3
De leerlingen van groep 3 zijn vorige week gestart in hun nieuwe klas en hebben
gemerkt dat er vanaf nu heel veel dingen anders gaan dan dat ze gewend waren in
groep 1/2. Ze beginnen al behoorlijk te wennen aan de omschakeling. Ouders van de
leerlingen van groep 3 zullen ook veel nieuwe verhalen horen en wellicht vragen hebben.
Om u gelegenheid te geven ook wat meer vertrouwd te raken met de werkwijze in groep
3 organiseren we voor groep 3 een extra kijkmiddag. Tijdens deze kijkmiddag liggen de
materialen klaar die we gebruiken tijdens de lessen. De leerkracht loopt rond om
toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
De extra kijkmiddag voor groep 3 vindt plaats op:
Dinsdag 5 september
– 15.30 uur tot 16.30 uur op locatie Vlasdreef
Dinsdag 5 september
– 15.30 uur tot 16.30 uur op locatie Jagerskreek
NB. de eerste algemene kijkmiddag voor alle groepen staat gepland op 5 oktober.
Kindgesprekken
Op maandag 11, woensdag 13 en dinsdag 19 september zijn er weer de
kindgesprekken.
Bij een kindgesprek is het de bedoeling dat u als ouder in gesprek komt over uw kind met
de leerkracht. Er kan in dit gesprek uitgesproken worden wat ouders en school van
elkaar verwachten en hier kunnen heldere afspraken over gemaakt worden. Het doel van
dit gesprek is, met uw inbreng, de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun
ontwikkeling.
De kinderen hebben vandaag een uitnodiging voor dit gesprek meegekregen. Graag
ontvangen wij het strookje van deze uitnodiging uiterlijk dinsdag 5 september terug.
Studiemiddag
Maandagmiddag 18 september is er voor de leerkrachten een studiemiddag. Alle
leerlingen zijn deze middag vrij van school. Vergeet u niet om eventueel afspraken te
maken met de opvang.

Schoolfotograaf
Op maandag 25 september komt de schoolfotograaf weer langs. U krijgt hierover van
de ouderraad nog nadere informatie.
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Voorlichtingsavond groep 8
Donderdag 28 september is er een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8. Op
deze avond wordt uitgelegd hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit, hoe het advies
van de school tot stand komt, welke voor rol de eindtoets speelt in het geheel en hoe de
overgangsprocedure er precies uitziet.

Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 7 en 8 doen dit jaar weer mee aan de kinderpostzegelactie.
Op woensdag 27 september gaat de kinderpostzegelactie om 12.00 uur van start.
Vanaf dat moment gaan ruim 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 er op uit om de
kinderpostzegels en kaarten te verkopen.
De Kinderpostzegelactie is de oudste, de grootste en de hoogst gewaardeerde
scholenactie van Nederland.
Tijdens de kinderpostzegelsactie 2017 gaan duizenden schoolkinderen in heel Nederland
op pad om zich in te zetten voor een goed thuis voor kinderen. Het doel is om kinderen te
helpen die:
 niet meer bij hun ouders kunnen wonen
 opgroeien in een arm gezin
 met hun moeder of ouders in de opvang wonen
De leerlingen van groepen 7 en 8 komen woensdag 27 september om 12.00 uur naar
huis om kinderpostzegels en kaarten te gaan verkopen.
Vooruitblik oktober

Bezoek aan De Stoep
Op dinsdag 3 oktober gaan de groep 6 van de Jagerskreek en de groep 5/6 van de
Vlasdreef naar een voorstelling “Monsters” in De Stoep. De voorstelling duurt ongeveer
50 minuten.
Het beest ben je zelf
Het zijn wonderlijke wezens, die poppen van DudaPaiva Company. Ze hebben gekke
koppen, vleugels en staarten, maar ook armen en benen.. zijn het nou dieren of
mensen? En zijn ze nou lief of juist heel gemeen? Gelukkig is daar Narcissus die de
monsters in dit verhaal onder controle heeft. Hij laat zien wat zijn beesten allemaal
kunnen: een koprol maken, dansen, zingen en zelfs vliegen.
Maar de monsters willen geen kunstjes meer laten zien en komen in opstand. En dan is
het nog maar de vraag wie nou wie onder controle heeft. En ook wie nou werkelijk het
beest is. Een ding is zeker: alles is steeds weer anders in deze slapstick voorstelling.
Wat je ziet is niet altijd wat je krijgt.
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Groep 5/6 van de Vlasdreef gaat hier lopend naar toe. De kinderen komen om 11:30
uur naar huis en worden om 12:50 uur weer op school verwacht. We lopen dan
gezamenlijk naar de Stoep. We zijn rond 15:00 uur terug op school en komen dan naar
huis.
Groep 6 van de Jagerskreek gaan hier op fiets naar toe. De kinderen komen om 11:30
uur naar huis en worden om 12:45 uur met de fiets weer op school verwacht. We zijn
rond 15:00 uur weer terug op school en komen dan naar huis.

Woensdag 4 oktober
Op woensdag 4 oktober start de boekenweek. Dit keer staat deze in het teken van
Griezels.
Bezoek Centrum van de Kunsten
Donderdag 5 oktober gaat groep 4 van de Jagerskreek naar het Centrum van de
Kunsten voor een gastles over “Vroeger en Nu”.
De leerlingen gaan hier met de bus naar toe. Wij vragen aan u een vergoeding van
€ 2,00 per leerling voor het vervoer met de bus. Wilt u uw kind a.u.b. voor dinsdag
3 oktober € 2,00 meegeven. Heeft u zelf een OV- kaart dan mag u deze uiteraard
gebruiken. Als uw kind niet heeft betaald kan het niet mee en blijft dan op school achter
in een andere groep.
Kijkmiddag
Donderdag 5 oktober wordt de eerste kijkmiddag gehouden van 15.15 uur tot 15.45 uur.
U kunt dan het werk van uw kinderen in de klas bekijken. Het is niet de bedoeling dat u
de vorderingen van uw kind bespreekt op dit tijdstip. Hiervoor is de rapportavond
in november.

