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Gymkleding
Op dit moment constateren wij en de vakleerkracht, dat tijdens de gymlessen in het gymlokaal, een groot
aantal leerlingen van groep 3 t/m 8, hier aan meedoen zonder gebruik te maken van gymkleding.
Wij verzoeken u om uit oogpunt van hygiëne (voetschimmel), veiligheid
(stoten, schoppen en verzwikken) er zorg voor te dragen dat uw kind tijdens het bewegingsonderwijs gebruik
maakt van gym/sportschoentjes en gymkleding.
Schoolmaatschappelijk werker
In de week van 2 t/m 6 oktober is Remon van Galen, onze schoolmaatschappelijk werker afwezig.
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 begint om 10:30 uur en 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.
Groep 5/6 van de Vlasdreef lopen gezamenlijk naar de Stoep. We zijn rond 12:30 uur terug op school. De
kinderen komen dan naar huis en worden om 13.45 uur weer op school verwacht.
Groep 6 van de Jagerskreek gaan hier op fiets naar toe. We zijn rond 12:30 uur terug op school. De
kinderen komen dan naar huis en worden om 13.45 uur weer op school verwacht.. De kinderen moeten ’s
morgens met de fiets naar school komen. In verband met de veiligheid mogen er geen
kinderen bij andere kinderen achterop de fiets meerijden.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek wordt gehouden van woensdag 4 oktober t\m donderdag 12
oktober. Het thema is “Gruwelijk Eng”. In de klassen wordt er gewerkt met dit thema
en staat natuurlijk het kinderboek centraal.
Centrum voor de Kunsten groep 4 Jagerskreek. “Vroeger en nu”
Donderdag 5 oktober zou groep 4 van 10:00 uur tot 11:30 uur een les van het Centrum voor de Kunsten op
school krijgen. Vanwege de staking gaat dit project niet door. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum
Kijkmiddag
Donderdag 5 oktober zou de eerste kijkmiddag gehouden worden. Vanwege de staking gaat deze niet door.
De eerste kijkmiddag hebben we nu gepland op donderdag 26 oktober.
Studiemiddag Prokind
Op donderdagmiddag 12 oktober 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.

Directeur: M. Kocken

E-mail : toermalijn1@prokind-scholengroep.nl

Internet : www.detoermalijnspijkenisse.nl

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van vrijdag 13 oktober t/m zondag 22 oktober.
Maandag 24 oktober begint de school weer.
Voorlichtingsavonden voortgezet onderwijs groep 8
In groep 8 worden de leerlingen en de ouders dit schooljaar voorbereid op de overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Eind oktober komen vertegenwoordigers van De Ring van Putten en van My College vertellen over de gang
van zaken bij hun op school.
Data voorlichtingsavonden:
Groep 8 Vlasdreef:
Donderdag 26 oktober: voorlichting door My College en Ring van Putten om 19:30 uur.
Groep 8 Jagerskreek:
Dinsdag 31 oktober : voorlichting door My College en Ring van Putten om 19:30 uur
Bezoek aan My College.
De beide groepen 8 bezoeken ieder jaar de twee scholen van het openbaar voortgezet onderwijs in
Spijkenisse. Na de herfstvakantie gaan de groepen 8 een bezoek brengen aan My College op woensdag
25 oktober. De rondleiding duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten. De leerlingen gaan per fiets hier naar toe. In
januari brengen de leerlingen een bezoek aan de Ring van Putten.
Instuif
Op woensdag 25 oktober is er de eerste instuif van het schooljaar. Deze middag begint om 13:00 uur en
eindigt om 15:00 uur. Alle leerlingen van de school zijn welkom. Ook mogen zij weer een vriendje of
vriendinnetje vanuit de wijk meenemen. Alle leerlingen zijn deze ochtend om 12:00 uur vrij van school. De
leerkrachten hebben dan even tijd om de school klaar te maken voor de instuif die om 13:00 uur begint. De
kosten voor deze middag zijn
€ 1.50 per kind. Hiervoor kunnen zij onbeperkt deelnemen aan alle activiteiten. Ook krijgen zij wat te drinken
en te snoepen. Wij hopen dat ook deze keer weer heel veel leerlingen gebruik maken van de mogelijkheid om
op school allemaal leuke activiteiten te doen.
Centrum voor de Kunsten groep 3/4 Vlasdreef. “De tuin van Kobus”
Maandag 30 oktober krijgt groep 3/4 van 13:15 uur tot 15:15 uur een les van het Cv/dK op school.
Geïnspireerd op het verhaal ‘Kobus en de dieren’ van M. de Laubier gaan de leerlingen werken met het thema
samen en eerlijk delen. In het verhaal werkt Kobus in zijn tuin in het bos. Hij is heel trots op zijn tuin. Kobus
heeft van alles te veel maar wil hij het wel delen? Maar de dieren in het bos hebben honger en stelen
ongevraagd het eten uit zijn tuin.
Deze activiteit in de disciplines dans en beeldende kunst geeft de kinderen de mogelijkheid om op
verschillende manieren vorm te geven aan het onderwerp samen delen. Na een korte inleiding krijgen de
leerlingen twee keer een workshop van 40 minuten in dans en beeldende kunst, gevolgd door een presentatie
voor de ouders. De ouders worden uitgenodigd om 14:40 uur te komen kijken naar de presentatie van het
project.

Vooruitblik
Studiemiddag Prokind
Op dinsdagmiddag 7 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.

