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Wijziging schoolmailadres
Het e-mailadres van school is gewijzigd.
Het nieuwe e-mailadres is: directie-detoermalijn@prokind-scholengroep.nl
De e-mailadressen: p.hoevenagel@prokind-scholengroep.nl , toermalijn1@prokind-scholengroep.nl en
toermalijn2@prokind-scholengroep.nl zijn dan niet meer in gebruik.

Plusklas
Vier jaar geleden zijn we gestart met de plusklas. Leerlingen die zeer goed presteren
hebben vaak meer uitdaging nodig om leergierig en enthousiast te blijven. Voor deze
leerlingen is deze plusklas bedoeld.
Afgelopen jaren organiseerden we de plusklas binnen de Toermalijn. Dit schooljaar is de
opzet van de plusklas veranderd. We hebben een gezamenlijke plusklas met obs De
Piramide en obs Jan Campert.
Leerlingen worden uitsluitend aangemeld door de leerkrachten in overleg met de intern
begeleider van de school. Leerlingen die aangemeld worden moeten wel aan een aantal
voorwaarden voldoen:
De prestaties en het gedrag in de eigen klas moeten in orde zijn en blijven.
De leerling moet de zelfstandigheid van de plusklas aankunnen; werk wat hij/zij in de
eigen klas mist, moet zelfstandig verwerkt worden.
Het gedrag en de werkhouding in de plusklas moeten goed blijven.
Ieder half jaar bekijken wij opnieuw aan de hand van de screening ( cito-toetsen ) welke
kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas.
Elke donderdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur is er een plusklas in het gebouw van
De Toermalijn locatie Vlasdreef. De ene week is er een plusklas voor leerlingen uit groep 4
en 5. De andere week is er een plusklas voor leerlingen uit groep 6 en 7
De plusklas lessen worden gegeven door Astrid van der Kaaij een leerkracht van obs De
Jan Campert
Ouders van vestiging Jagerskreek die te horen krijgen dat hun kind naar de plusklas kan,
moeten zelf hun kind naar en van de andere vestiging aan de Vlasdreef brengen en halen.
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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.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs, afdeling Dienst Uitvoering Onderwijs, is er sinds april
2017 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.
Vanaf 1 april 2017 moeten wij het ongeoorloofd schoolverzuim digitaal doorgeven aan het
verzuimregister. Dit gebeurt vanuit het eigen leerlingenadministratiesysteem (LAS).
Wat is er veranderd?
Het verzuimregister komt in plaats van de huidige werkwijze bij eerste verzuimmeldingen
(meldingen via telefoon en e-mail). Scholen hebben nu dus één plek om een
verzuimmelding in te voeren. Gemeenten krijgen alle verzuimmeldingen
gestandaardiseerd via één centrale plek aangeleverd.
Wat moeten wij als school melden?
Als school zijn we wettelijk verplicht om het ziekte en/of ongeoorloofd verzuim te melden:

Sinterklaas
De goedheilig man zal ook dit jaar onze school niet vergeten.
Dinsdag 5 december zullen we hem op de beide locaties feestelijk ontvangen.
Wij zullen Sinterklaas op het plein bij de hoofdingang al
zingend ontvangen. Bij slecht weer zal de Sint binnen
ontvangen worden. Naar verwachting zal de Sint rond
8.45 uur aankomen.
Wilt u deze dag uw kind geen eten en drinken
meegeven.
Alle kinderen zijn deze middag vrij van school.
Vergeet u niet om afspraken te maken met de
kinderopvang als dat nodig is.
Kerstdiner
Op woensdag 20 december wordt er een kerstdiner gehouden op school. Het kerstdiner
wordt in het eigen lokaal gehouden. Over dit kerstdiner krijgt u nog nadere informatie.
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Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van 1 september 2017 zijn Stichting Leergeld Voorne-Putten, Jeugdsportfonds
en Jeugdcultuurfonds een samenwerking aangegaan in de gemeente Nissewaard.
Door deze samenwerking zal een grotere groep kinderen, die in een gezin met een laag
inkomen leven, bereikt worden.
Het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds betaalt (een deel van de) contributie,
lesgeld en/of tenue of eventuele attributen zoals een instrument.
Ouders of verzorgers die een besteedbaar inkomen hebben tussen 110% en 130% van de
bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor de contributie en
eventueel attributen.
Hoe kunt u een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?
Ouders of verzorgers mogen zelf geen aanvraag indienen. Alleen professionals die
werken met of voor kinderen kunnen dit doen.
Als ouderbetrokkenheidsmedewerker, kan ik voor u zo’n aanvraag indienen.
Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze mogelijkheid, zodat uw kind ook de kans
krijgt om haar/zijn talenten te kunnen ontwikkelen door middel van sport of cultuur.
Op dinsdag 12 december om 9.00 uur organiseer ik een bijeenkomst, waarin ik u kan
uitleggen hoe er voor uw kind een aanvraag ingediend kan worden.
Ik nodig u hier van harte voor uit.
De bijeenkomst vindt plaats op locatie Vlasdreef (adres: Vlasdreef 4)
Met vriendelijke groet,
Marianela Dijkhoff
Ouderbetrokkenheidsmedewerker obs De Toermalijn
m.dijkhoff@prokind-scholengroep.nl

Kerstvakantie
Het is kerstvakantie van vrijdag 22 december t/m vrijdag 5 januari.
Maandag 8 januari hopen we iedereen weer gezond en wel op school terug te zien.
Het team van obs De Toermalijn, wenst u

Prettige feestdagen
en een

gezond 2018
toe.
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