
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Woensdag 5 september   2018  

 

 
Een nieuw schooljaar 
Afgelopen maandag zijn we op een bijzondere manier begonnen aan het schooljaar 2018-2019. Onze 
nieuwe collega’s juf Rianne Coenraadts (gr. 1-2) en juf Marinke Limburg (gr. 3) gaven het officiele 
startsein.  
Komende donderdag begint onze WPO-stagiaire Danielle Schotanus in gr. 7-8. Zij zal zich vooral met 
gr. 7 bezig houden.  
 
Een WPO-stagiaire is een vierdejaars PABO-student die zelfstandig een groep mag ‘runnen’ met een 
zittende  leerkracht als mentor (in ons geval dus collega Hilco de Graaf). Wij verzoeken u zich bij vragen 
en opmerkingen  in eerste instantie rechtstreeks tot Danielle te wenden als ware zij de eigen leerkracht 
van uw kind. Dit maakt namelijk deel uit van deze afrondende  fase van  haar opleiding tot leerkracht.  
 
Danielle zal zich in een volgende Nieuwsbrief nader aan u voorstellen, maar we kunnen nu al vertellen 
dat zij ook werkzaam is als Intern Begeleider in het Voortgezet Onderwijs.  
 
Wij wensen iedereen een heel goed schooljaar 2018-2019. 

 
 
Welkom 
In onze kleutergroep mochten wij deze week twee nieuwe Toermalijntjes welkom heten: Maelynn  v.d. 
Haar en Joas Loosman. In groep 3 heten we welkom Jaydan  Hayes en in groep 4 Julyan Hayes. Allen 
veel succes en plezier op De Toermalijn! 
 
Hallo Wereld 
Afgelopen dinsdagmiddag beleefden  we op vrolijke wijze de aftrap van  het project Hallo Wereld. De 
drie juffen Kubra Aktas, Mariejanne v.d. Brink en Inge Uyt den Boogaerdt stelden zich aan de kinderen 
voor. 
Samen met de eigen leerkracht geven zij ieder vanuit hun eigen achtergrond  ( resp. Islamitisch 
GodsdienstVormingsOnderwijs, GodsdienstVormingsOnderwijs en Humanistisch VormingsOnderwijs) 
invulling aan onderwerpen als ‘samen’, feesten’, ‘natuur’. De bedoeling van het project is dat door 
kennis van elkaars achtergrond meer begrip en respect wordt bewerkstelligd.  



 
De lessen worden gegeven op de dinsdagmiddag. Wie eens een les wil bijwonen is van harte welkom. 
Neemt u dan even contact op met Henk Kok.   
 
Bemensing gr. 4 
Collega Adelien Vaessen is in de vakantie ziek geweest. Om die reden is zij deze week op 
therapeutisch basis aan het werk. Zij wordt terzijde gestaan door een collega en op donderdag door  
invaller Michel Beerta. We wensen Adelien van harte een spoedig herstel.  
 
Leeshulp gezocht 
In het afgelopen jaar zijn we gestart met het preventief leesprogramma Bouw. Dit is een intensief 
leesprogramma waar kinderen minimaal 4x in de week mee bezig zijn. 
Wij zijn op zoek naar enkele  ouders die zouden willen helpen bij het begeleiden tijdens dit 
leesprogramma.  
In overleg kan dit op verschillende tijdstippen van de dag gebeuren. 
Opgave kan bij Meester Jeroen 
 
Voorstelling groep 3-4 

Op donderdag 13 september a.s. gaan de groepen 3 en 4 naar de voorstelling “Buiten de lijntjes” in de 

Overtoom in Genemuiden. De voorstelling begint om 10.30 en duurt tot 11:20.  

Voor vervoer hebben we enkele  ouders nodig die willen/kunnen rijden. 
Een intekenlijst voor het vervoer hangt op de deur van groep 3 en groep 4. 
Alvast onze hartelijke dank! 
 
Fotobord 
Graag vragen wij u weer een foto van uw kind mee te geven voor het fotobord in het trappenhuis. Is er 
al een foto (en is die volgens u nog actueel genoeg) dan is dit natuurlijk niet nodig. De foto kan 
ingeleverd worden bij de juf/meester van uw kind.  
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