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Meivakantie
De meivakantie is vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Sportdagen voor groep 8 Jagerskreek en groep 7/8 Vlasdreef
De groepen 8 en 7/8 hebben op maandag 13 mei hun jaarlijkse sportdag op de sportvelden van SC Botlek.
Mocht door weersomstandigheden niet doorgaan dan schuift de organisatie het programma door naar
maandag 20 mei.
Mocht er een team van De Toermalijn in de finaleronde komen, deze wordt op dinsdag 20 mei gespeeld.
Het wedstrijdprogramma begint om 09:00 uur.
De kinderen worden om 08:15 uur met de fiets op school verwacht. We fietsen er dan gezamenlijk naar toe.
Rond 15:15 uur is het programma afgelopen. Neem een lunchpakket en extra drinken mee.
Schoolreisje
Vrijdag 24 mei gaan we op schoolreis.
De kleuters gaan naar Avonturenboerderij Molenwaard.
Ze krijgen hier ook een lunch. Geeft u de kinderen wel wat extra
drinken mee voor tussendoor.
De groepen 3 t/m 8 gaan naar Drievliet. Alle leerlingen krijgen
een lunch. Geeft u de kinderen wel wat extra drinken mee voor
tussendoor. De kinderen van groep 3 t/m groep 6 mogen € 5,00
meenemen om in Drievliet wat te kopen. De groepen 7 en 8
mogen maximaal € 10,00 meenemen om wat te kopen.
Bezoek De Stoep groepen 3 Jagerskreek en Vlasdreef
Dinsdag 21 mei gaat groep 3 van de Jagerskreek en de groep 3/4 van
de Vlasdreef
’s middags naar een voorstelling Ieorg Idur in theater De Stoep.
Meesterverteller Roald Dahl schreef in 1990 Ieorg Idur, het laatste
boek dat tijdens zijn leven uitgegeven werd. Dit ontwapenende
verhaal over liefde hebben we bewerkt tot een levend prentenboek:
vol humor, muziek, toverspreuken en… schildpadden.
Meneer Hoppe is een rustige man. Hij woont al jaren alleen, is dol op tuinieren en klussen. Naast hem woont
de flamboyante mevrouw Zilver met haar huisschildpad Rudi. Meneer Hoppe is heimelijk verliefd op zijn
buurvrouw, maar durft dat niet hardop te zeggen…
Als mevrouw Zilver hem vertelt dat Rudi maar niet wil groeien, grijpt meneer Hoppe zijn kans. Hij verzint een
plan – even briljant als krankzinnig – en probeert daarmee het hart van mevrouw Zilver te winnen.
De voorstelling begint om 13:30 uur. De kinderen zijn dan ook om 11:30 uur uit. Om 12:45 uur worden de
kinderen weer op school verwacht. We verwachten de kinderen weer rond 15:15 uur terug op school. De
kinderen van de Vlasdreef lopen hier gezamenlijk met de juf en begeleiding naar toe.
Voor het vervoer van de kinderen van de Jagerskreek willen we gebruik maken van auto’s, omdat we geen
gebruik meer kunnen maken van OV. We zoeken dan ook ouders die bereid zijn om enkele kinderen met hun
auto naar theater De Stoep te brengen en weer op te halen. Als u kunt en wilt rijden verzoeken wij u om dit bij
de leerkracht kenbaar te maken. Belangrijk: Als we niet voldoende ouders hebben die in de gelegenheid zijn
te rijden, kan het bezoek aan de Stoep helaas niet doorgaan.
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Bezoek De Stoep groep 6 Jagerskreek
Dinsdag 28 mei gaat groep 6 van de Jagerskreek ’s middags naar de voorstelling
Vader en Moedertje in theater De Stoep.
VADERTJE & MOEDERTJE
De één schijnt te dromen van stofzuigers en baby’s, de ander van vliegtuigen en
boormachines. Zij veegt de vloer en poetst het koper, hij verkent als astronaut het
universum. Het meisje is mooi en gehoorzaam, de jongen stoer en actief. En zo is
het, zo wordt ons dat verteld, al jaren en jaren en jaren.
“Ik trek een jurk aan en speel moedertje.
Jij draagt een snor en bent vadertje.
En jij. Jij bent ons kind.
Maar wij zijn te arm om voor je te kunnen zorgen.
Dus sturen we je met wat oud brood het bos in.
Dan ben ik een pratende egel en dwing ik je te wachten op wat komen gaat.
En dan, dan begint ons avontuur.”
De voorstelling begint om 13:30 uur. De kinderen zijn dan ook om 11:30 uur uit. Om 12:45 uur worden de
kinderen met hun fiets weer op school verwacht om gezamenlijk onder begeleiding van de leerkracht en
begeleiders naar theater De Stoep te fietsen. U kan zich als begeleider (op de fiets) aanmelden bij de
groepsleerkracht.
We verwachten de kinderen weer rond 15:15 op school.
Belangrijk: bij onvoldoende begeleiding kan het bezoek helaas niet doorgaan.

Hemelvaart
Tijdens de Hemelvaart zijn wij op donderdag 30 en vrijdag 31 mei vrij.

VOORUITBLIK JUNI
Pinksteren
Maandag 10 juni zijn de kinderen vrij ivm 2e Pinksterdag.
Screeningsweek
De screeningsweek begint op dinsdag 11 juni.
Twee keer per jaar worden de leerresultaten d.m.v. CITO-toetsen onderzocht. Zo`n onderzoek noemen we
een screening. Deze screening vindt plaats in de zogenaamde screeningsweek.
De jongste kleuters (de oudste kleuters hebben in januari al de screening gedaan) en 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!!
IEP-toets voor de groepen 7
Vanaf dinsdag 11 juni wordt er bij ons op school ’s morgens bij de groepen 7 de IEP-LVS advieswijzer
(entreetoets) afgenomen. De IEP-toets is bedoeld als diagnostische toets d.w.z. dat er gekeken wordt welke
eventuele hiaten een leerling nog heeft in de leerstof voordat hij naar groep 8 gaat.
De toets heeft niets te maken met de IEP-eindtoets van groep 8, die dient om u een advies te geven voor het
voortgezet onderwijs. De uitslag van deze entreetoets zal met de ouders worden besproken in het volgend
schooljaar door de leerkracht van groep 8.
Volgend schooljaar
We hopen u in week 25 te kunnen informeren over hoe de groepsindeling volgend schooljaar zal zijn.

