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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
2019 toewensen en natuurlijk een jaar waarin we samen werken aan
de ontwikkeling van de kinderen in een sfeer van geborgenheid.

Een
gezond

en
leer-

Gezonde school
Op school hebben we aandacht voor gezonde voeding. We doen daarom
ook mee aan het schoolfruitproject. We vinden het belangrijk de kinderen
goede gewoontes aan te leren en willen daar samen met u graag een goed
voorbeeld in zijn.
Tijdens het pauzehapje zien we regelmatig dat er kinderen zijn die blikjes
of petflesjes (prik)limonade bij zich hebben. We willen u vragen om geen
blikjes of petflesjes met (prik)limonade meer mee te geven.

2019

Het komt regelmatig voor dat we ouders met blikjes energydrank op het plein zien staan of zelfs de
school in zien komen. We willen u vragen de kinderen een goed voorbeeld te geven en op school
geen energydrank te nuttigen.

Extra ogen bij de gymles
Het komt regelmatig voor dat er incidentjes plaatsvinden bij het omkleden voor en na de gymles.
Er is tijdens het omkleden dan niet altijd voldoende toezicht. De leerkracht kan immers niet in
beide kleedkamers tegelijk zijn en de meesters zijn nooit aanwezig in de meisjeskleedkamer.
De leerkrachten zouden het zeer op prijs stellen als er ouders zijn die hen in het toezicht bij het
omkleden willen helpen.
Als u hier iets in wil betekenen wilt u dit dan met de groepsleerkracht kortsluiten.
Opbrengst Jantje Beton loterij
In november hebben we als school meegedaan met De Kleine Jantje Beton Loterij. De leerlngen
hebben 1115 loten verkocht. In totaal hebben we als school € 1672,50 mogen ontvangen.
Hiervoor willen we alle leerlingen hartelijk bedanken.
Deze opbrengst zullen we gebruiken om de schoolpleinen op te knappen.
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Thuis oefenen
In januari worden er in alle groepen weer cito-screeningstoetsen
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.
Op de site hieronder vindt je oefeningen voor de Citotoetsen van groep 4 t/m groep 8.
https://cito-oefenen.nl/

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 8 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 14 januari

Open dagen voortgezet onderwijs
Op vrijdag 18 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 02 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 donderdag 24 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.

Adviesgesprekken groep 8
Maandag 28 en dinsdag 29 januari vinden de adviesgesprekken voor groep
8 van de Jagerskreek plaats. De ouders krijgen hier een uitnodiging voor.
Op dinsdag 29 januari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 van de
Vlasdreef plaats. De ouders krijgen hier een uitnodiging voor.
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Schoolconcert in De Stoep voor groepen 7
Dinsdag 29 januari gaan groep 7 van de Jagerskreek en groep 7/8 van de Vlasdreef naar een
schoolconcert in De Stoep.
Een muzikale reis naar verschillende continenten
Een mooie muzikale theatrale voorstelling waarin het publiek wordt meegenomen op een muzikale
verkenningstocht waarbij ze verschillende wereld-muziekstijlen te horen krijgen !
Bij deze voorstelling is het mogelijk een workshop te organiseren bv. een percussie jamsessie
waarin men leert om samen een ritme uit het land van 1001 nacht te spelen.
Op een muzikale reis gaan door verschillende landen. Van het Franse chanson naar de
warmbloedige Flamenco uit Spanje. We zeilen op de Middellandse Zee en doen de rieken aan van
daar naar sra l en eindigen in Turkije waar we een muzikaal sprookje van 1001 nacht vertellen……
Musici nemen de kinderen mee in een swingende voorstelling waar u van oost naar west de
wereld over reist en kennis maakt met de muziek van al die verschillende landen en continenten.
We sluiten af met een spetterend samenspel !
http://www.de-muzikale-toverketel.nl/courses/wereldmuziek-moet-je-doen/
De kinderen komen ’s morgens 11:30 uur naar huis. Om 12:50 uur verwachten we ze met de fiets
weer op school. De voorstelling begint om 13:30 uur..

Techniekles voor de groepen 7
Donderdag 31 januari krijgt groep 7/8 van de Vlasdreef een gastles Techniek aangeboden door
CSG de oude Maas. Deze middag wordt door een VMBO docent Techniek
verzorgd.
We gaan er tijdens deze techniekles iets moois van maken. Het is de bedoeling
dat jullie samen met een klasgenootje een robot maken die kan knipogen of
bewegen en misschien wel muziek kan maken. Als we tijd tekort komen kun je het later op school
afmaken.
Willen jullie van thuis een leeg, schoon, droog pak frisdrank meenemen. Het moet een pak van 1,5
liter met een platte bovenkant en een draaidop zijn (zie het plaatje onder het bericht).
Denk vast na hoe jouw robot eruit gaat zien. Je zou ook vast andere materialen mee kunnen
nemen om je robot te versieren.
Op vrijdag 1 februari krijgt groep 7 van de Jagerskreek ook een gastles Techniek aangeboden.
We gaan er tijdens deze techniekles iets moois van maken. Het is de bedoeling dat jullie samen
met een klasgenootje een robot maken die kan knipogen of bewegen en misschien wel muziek kan
maken. Als we tijd tekort komen kun je het later op school afmaken.
Willen jullie van thuis een leeg, schoon, droog pak frisdrank meenemen. Het moet
een pak van 1,5 liter met een platte bovenkant en een draaidop zijn (zie het
plaatje). Denk vast na hoe jouw robot eruit gaat zien. Je zou ook vast andere
materialen mee kunnen nemen om je robot te versieren.
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VOORUITBLIK FEBRUARI

Open huis.
Op woensdag 6 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 13 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.

