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We zijn allemaal uitgerust en zijn het nieuwe jaar weer fris begonnen.
We willen alle kinderen , ouders en juffen en meesters een heel gezond
2018 toewensen en natuurlijk een jaar waarin we samen werken aan
de ontwikkeling van de kinderen in een sfeer van geborgenheid.

Een
gezond

en
leer-

zaam
Herstel Juf Saskia
Saskia is dit jaar bij ons op school begonnen als leerkracht van groep 7/8
op Vlasdreef. Het laatste weekend van de zomervakantie kreeg ze te maken
met een auto-ongeluk, waarbij ze een whiplash opliep. Hierdoor heeft ze het
werken afgelopen periode langzaam op moeten bouwen. Hanny die eigenlijk
in groep 1/2B zou beginnen, heeft vanaf de eerste week van het schooljaar
groep 7/8 onder haar hoede genomen. We zijn Hanny hier dankbaar voor,
want ze had al enkele jaren aangegeven graag weer in groep 1/2 te staan.
2018
Deze wens heeft ze nog steeds, maar geeft tegelijkertijd aan dat ze nu het
liefst het jaar in groep 7/8 afmaakt in verband met de continuïteit in deze groep. We geven gehoor
aan haar verzoek. Hanny maakt het jaar in groep 7/8 af.
Saskia gaat het aantal uren dat ze werkt uitbreiden en gaat dit vanaf maandag 22 januari doen in
groep 1/2B, zodat als ze volledig beter gemeld kan worden (en we afscheid nemen van de
invalster Monique) zij gewend is in deze groep. Tevens zal Saskia de woensdagen dat Ed (op
locatie Vlasdreef) afwezig is, in groep 5/6 staan, omdat we bij betermelding van Saskia ook
afscheid nemen van Erik.
We willen Monique en Erik nu al hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens hun inval-periode. Zij
hebben er voor gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs in de groepen 1/2B en 5/6 gewaarborgd
bleef.
De verwachting is dat Saskia begin februari volledig hersteld zal zijn. Tot die tijd zal ze samen met
Wilma, Monique en Erik zich inwerken in de betreffende groepen.

Liostagiaire
Vanaf maandag 15 januari zal Nikita van Herk haar LIO-stage in groep 3/4 starten. Als LIO (leraar
in opleiding) ‘draait’ Nikita de laatste periode voor dat ze afstudeert 3 dagen per week zelfstandig
de klas. Natuurlijk gebeurt dit onder toezicht van de groepsleerkracht. Als Nikita in groep 3/4 is, zal
de groep regelmatig afgesplitst worden. Nikita richt zich dan op groep 4, Marlon op groep 3. De
eindverantwoording van groep 3/4 blijft gewoon bij Marlon.
We wensen Nikita veel succes bij deze laatste fase van haar studie.
Gescheiden afval
De Toermalijn wil graag aansluiten bij het afvalbeleid van de Gemeente Nissewaard;
De afvalstromen PMD en papier worden gescheiden ingezameld van het bedrijfsafval. Daarom
gaan we vanaf maandag 15 januari ook op bij ons op school het afval scheiden. We besteden in
de klas met de kinderen aandacht het belang van gescheiden afval ophalen.
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Screeningsweek 1
Twee keer per jaar worden de leerresultaten van alle kinderen in alle klassen d.m.v. CITO-toetsen
onderzocht. Zo`n onderzoek noemen we een screening. Deze screening vindt plaats in de
zogenaamde screeningsweek.
Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 7 maken in die week een aantal toetsen in de vakgebieden
rekenen, lezen en spelling. Op die manier kunnen we zien of het onderwijs, zoals wij dat op de
Toermalijn geven, goed is. Een stuk kwaliteitsbewaking dus!!
De screeningsweek begint op 22 januari

Thuis oefenen
In januari worden er in alle groepen weer cito-screeningstoetsen (zie hierboven) afgenomen.
Ouders vragen ons wel eens of ze daar voor kunnen oefenen. In principe oefenen we natuurlijk op
school. Maar thuis samen met uw kind bezig zijn met lezen, taal en reken is natuurlijk prima.
Kinderen krijgen hierdoor zelfvertrouwen en meer vaardigheid.

Open dagen voortgezet onderwijs
Op vrijdag 19 januari is er op My College van 16:00 tot 20:00 uur een open dag. Op deze dag
kunnen de kinderen van groep 8 en hun ouders een bezoekje brengen aan My College en de
school in bedrijf zien.
De Ring van Putten heeft op zaterdag 03 februari de open dag en kunt u De Ring van Putten in
bedrijf zien. Deze is van 10:00 tot 13:00 uur.
Bezoek aan de Ring van Putten.
Groep 8 bezoekt ieder jaar de beide scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Spijkenisse.
Op dinsdag 23 januari brengen de leerlingen van de beide groepen 8 een bezoek aan de Ring
van Putten De rondleiding duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten. Via de leerkracht krijgen de
leerlingen te horen hoe laat zij zullen vertrekken. Het bezoek begint om 13:15 uur De leerlingen
gaan hier per fiets naar toe.

Centrum voor de Kunsten Groep 1/2 Vlasdreef
Donderdag 1 februari krijgen de kleuters van de Vlasdreef een les van het Centrum voor de
Kunsten. Deze les gaat over de Aboriginal art van Australië.
De kunstenaar gaat eerst een stukje voorlezen. Dan vertelt ze wat over Australië, waar het ligt,
welke dieren er wonen en wat voor kunst ze daar maken. Daarna bekijken de ze een poster met
een kangoeroe en gaan ze bedenken hoe de kleuters zelf zoiets kunnen maken.
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VOORUITBLIK FEBRUARI

Adviesgesprekken groep 8
Maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 februari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 van de Jagerskreek plaats. De ouders van groep 8
krijgen hier een uitnodiging voor.
Op dinsdag 7 februari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 van de
Vlasdreef plaats. De ouders krijgen hier een uitnodiging voor.

Open huis.
Op woensdag 7 februari houden alle openbare scholen de gehele ochtend
open huis. Alle scholen van Prokind zetten dan hun deuren open voor alle
vaders, moeders, opa’s en oma’s, toekomstige ouders en iedereen die
belangstelling heeft. Nieuwe geïnteresseerde ouders zijn welkom, met hun
kind, voor een rondleiding door de school tussen 8.30 uur tot 12.15 uur. Kent
u mensen die nog geen keuze voor een basisschool voor hun kind hebben
gemaakt, nodigt u ze dan vooral uit, een kijkje te komen nemen bij ons op
school. Wij hopen u, onder het genot van een kop koffie/thee op deze
ochtend te mogen begroeten. Ondanks het feit dat u al aardig bekend bent met ons en de school,
denken wij dat een bezoek zeker de moeite waard is.

Studiedag Prokind
Op woensdag 14 februari is er een studiedag van Prokind
Scholengroep. Alle kinderen zijn deze dag vrij van school.
Vergeet u niet om afspraken te maken met de kinderopvang
als dat nodig is.
Instuif
Woensdag 21 februari is er weer een instuif op beide locaties.
Er is weer van alles te doen voor de leerlingen van onze school. De kinderen komen deze ochtend
om 12.00 uur naar huis. De instuif begint om 13.00 uur. De kosten zijn €1,50 per kind. Je mag een
vriendje of vriendinnetje mee nemen. Ook ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen en
een kopje thee of koffie te drinken. Om 15.00 uur is de instuif afgelopen.
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