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Op tijd op school
Iedereen kan natuurlijk wel eens te laat komen. We zien echter dat een aantal kinderen
regelmatig op het nippertje of enkele minuten te laat op school komt.
Te laat komen is heel storend. De juf of meester moet stoppen met zijn les en vaak
opnieuw beginnen. De andere kinderen worden hier, zeker in groep 1 t/m 4, onrustig van.
We spreken de kinderen die te laat komen hier uiteraard op aan. We willen de ouders
vragen er op toe te zien dat de kinderen op tijd op school zijn.
Hierbij willen wij u er ook op wijzen dat wij als school bij te veel meldingen van te laat
komen, dit moeten melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
De kinderen melden bij binnenkomst van de klas aan via de administratie. Kinderen die te
laat zijn, ook als deze door hun ouders zijn gemeld, komen als te laat in het systeem.
Kinderen waarvan niet bekend is waarom ze niet afwezig zijn staan als ongeoorloofd
afwezig.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs, afdeling Dienst Uitvoering Onderwijs, is er een
verzuimregistratie, welke gekoppeld is aan de verzuimadministratie van de school. Door
deze digitale registratie heeft DUO direct inzicht in het schoolverzuim van de leerlingen.
Maar ook zien ze de duur en de regelmaat van het verzuim en het te laat komen.

Brandweer bezoekt groep 3/4 en 7/8 op de Vlasdreef
Op donderdagochtend 2 november komt de brandweer op de Vlasdreef in de groep 3/4
en groep 7/8 een bezoekje brengen. De kinderen krijgen een les over veiligheid en het
werk van de brandweer.

Studiemiddag Prokind
Op dinsdagmiddag 07 november is er een studiemiddag van Prokind Scholengroep.
Alle kinderen zijn deze middag vrij van school. Vergeet u niet om afspraken te maken
met de kinderopvang als dat nodig is.
Scholenmarkt groep 8
Woensdag 15 november wordt er in Spijkenisse voor de ouders van kinderen die in
groep 8 zitten een scholenmarkt gehouden. Op deze markt kun je allerlei informatie krijgen
over scholen van voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat de ouders met hun kind
deze markt bezoeken.
De scholenmarkt wordt gehouden in de sporthal “Olympia” bij de Spijkenissebrug van
15.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Directeur: M. Kocken

E-mail : toermalijn1@prokind-scholengroep.nl

Internet : www.detoermalijnspijkenisse.nl

Ook dit schooljaar gratis groente- en fruit in de ochtendpauze!
Gedurende schooljaar 2017-2018 doet onze school weer mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het
eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg
groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan
sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van
ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kan de school
kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond
leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het
Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten
en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om
gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 46 (15 november).
Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en
fruitleverancier Silver Sands bv. De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 16
(20 april 2017). Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze
groente- en fruitverstrekkingen
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehapje mee te geven.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten
van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke
manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Rapporten
Vrijdag 17 november krijgen de leerlingen hun voortgangsrapport mee naar huis.

Papiercontainer
In Spijkenisse worden in alle wijken papiercontainers geplaatst waar u in het kader van het
gescheiden afval uw papier kwijt kunt. Op het plein van de locatie Vlasdreef staat al een
paar jaar een papiercontainer. Het papier wat in deze container verzameld wordt levert de
school wat extra geld op om extra materialen zoals bijvoorbeeld leesboekjes van te kopen.
We willen de ouders van de locatie Vlasdreef vragen om hun papier als het mogelijk is in
de container op het schoolplein te gooien in plaats van in uw eigen container of in de wijk.

Fietsen op het schoolplein
We zien regelmatig dat er op het schoolplein gefietst wordt. Wilt u er op letten dat u zelf
het goede voorbeeld geeft en wilt u kinderen er op wijzen, dat er niet gefietst mag worden
op het schoolplein
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Gastles van het Centrum van de Kunsten op de Jagerskreek
Donderdag 23 november krijgt groep 4 van de Jagerskreek ’s middags op school een
gastles over “Vroeger en Nu”. De les wordt gegeven door een docent van het Centrum van
de Kunsten.
De leerlingen gaan op zoek naar de tegenstellingen op school in de tijd van ‘vroeger en
nu’. Hoe ging het er vroeger aan toe op school? Hoe werd er gecommuniceerd (nu:
mobiel, Digibord, vroeger: per brief, krijtbord)? Wat is het grote verschil en wat zijn de
overeenkomsten? En wat kunnen we van de verschillenleren?
De leerlingen worden in twee gelijke groepen verdeeld. De ene helft gaat toneelscènes
maken. Deze kinderen spelen de schoolgaande kinderen van toen en nu. Wat gebeurt er
als er iemand van toen in het heden terecht komt en andersom?
De andere helft van de groep maakt bij beeldende kunst decor en attributen voor het
toneelstuk. Ze maken een schilderwerk van toen en nu. Beide groepen werken samen toe
naar een presentatie voor de ouders. Ouders mogen dan ook vanaf 14:30 uur komen
kijken.

Moeilijk te openen fietssloten i.v.m. vochtig weer.
De donkere en vochtige periode komt er weer aan. Wilt u daarom ervoor zorgen dat de
fietssloten in deze natte maanden goed gesmeerd worden. Hierdoor wordt voorkomen dat
de sloten moeilijk open gaan en dat de (fiets)sleutels afbreken. Let u ook op de
fietsketting. Zorg dat deze niet te slap staat en goed is ingevet zodat deze er niet afloopt.
Ook is het voor de fietsbanden bevorderlijk als deze goed zijn opgepompt. Zachte banden
veroorzaken extra slijtage en zijn sneller lek. Wilt u er ook voor zorgdragen dat er op de
fiets een goed werkende verlichting zit zodat ’s morgens de kinderen goed zichtbaar zijn
voor het overige verkeer.

Ouderbetrokkenheid
Ik zal mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Marianela Dijkhoff en ik kom dit schooljaar stagelopen bij De Toermalijn als
medewerker Ouderbetrokkenheid. Dit doe ik in het kader van mijn opleiding 'Social Work'
aan de Hogeschool Rotterdam.
De meeste ouders kennen mij al, aangezien mijn kinderen ook op deze school zitten
(Daniëlla, groep 8 en Aaliyah, groep 1/2).
Dit schooljaar zal ik een brugfunctie vervullen tussen het onderwijs, de voorzieningen in de
wijk en de ouders. Ook wil ik samen met de school kijken hoe de communicatie tussen de
school en de ouders verbeterd kan worden. Daarnaast wil ik de school helpen bij het
vergroten van de ouderbetrokkenheid.
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Bij ons op school betekent dit, dat er activiteiten georganiseerd zullen worden voor de
ouders (bijvoorbeeld koffieochtenden & gerichte themabijeenkomsten) en ik ben een
aanspreekpunt voor ouders.
Iedere woensdagochtend ben ik op school aanwezig van 08.30 uur tot 12.15 uur. (op
beide locaties afwisselend)
Over de activiteiten die door het jaar heen zullen plaatsvinden, zal tijdig informatie in de
nieuwsbrieven en op de website staan. De informatie kunt u ook altijd terugvinden bij de
ingangen van onze school.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking dit schooljaar.

Met vriendelijke groeten,
Marianela Dijkhoff

Centrum Jeugd en Gezin
Op 8 en 15 november wordt er door Youz in samenwerking met het CJG - Nissewaard een
ouderbijeenkomst georganiseerd over Verleidingen in de Puberteit. In de bijlage vindt u
de brief met informatie.

