Woensdag 7 november 2018

Fietsverlichtingscontrole
Afgelopen donderdag hielden we onze traditionele fietsverlichtings-actie. Deze actie organiseren we
i.s.m. de ANWB en Tweewielercentre Van Dalfsen aan de Kaai in Hasselt. De meeste kinderen
maakten gebruik van deze service en lieten graag hun fiets controleren. De meeste fietsen waren dik in
orde. Een klein aantal kon ter plekke worden gerepareerd en kreeg vervolgens ook de felbegeerde OKsticker.

Stichting OP KOP 10 jaar
Afgelopen dinsdag gingen alle kinderen met de bus naar Partycentre De Strandhoeve in Blokzijl voor
een muzikaal festijn. Dit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Stichting OP KOP. Het was nog
vroeg in de ochtend, maar toch deed iedereen enthousiast mee met de band Samba Salad. Na afloop
kregen alle kinderen een prachtig cadeau in de vorm van een kleur/wasco/stiften/verfdoos.

Open Huis/Opa- en Omadag (h)
Zoals in onze Schoolkalender vermeld houden we morgen, donderdagochtend 8 november, onze
jaarlijkse, en inmiddels beroemde, Open Huis, annex Opa- en Oma-ochtend. Opa’s, oma’s en andere
familieleden, maar óók ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind, zijn die ochtend van
08.45 – 11.30 uur van harte welkom op De Toermalijn. U kunt in alle klassen een kijkje nemen en zien
hoe wij, anno 2018, invulling geven aan het onderwijs. Komt allen, en attendeer anderen op deze
unieke mogelijkheid – de koffie staat klaar!

Groep 8 en het Voortgezet Onderwijs
Enkele weken geleden hebben de leerlingen van groep 8 de zogenaamde AMN-toets gemaakt. Deze
toets onderzoekt de schoolse vaardigheden, maar ook eigenschappen als concentratie,
doorzettingsvermogen, studiezin enz. Hierbij worden ook de leerlingen, hun ouders en de leerkracht
bevraagd. Dit resulteert in een 360 º view en aan de hand hiervan wordt een voorlopig advies
Voortgezet Onderwijs opgesteld. In een gesprek tussen leerling, ouders en leerkracht wordt vervolgens
het onderwijsplan voor dit schooljaar besproken. Deze gesprekken vinden komende week plaats. De
betreffende leerlingen en hun ouders zijn inmiddels uitgenodigd.
Deze vorm van advisering, en dan met name het feit dat de betreffende leerling hier maximaal in wordt
meegenomen, is op De Toermalijn ontwikkeld en uitgewerkt. Onze collega Hilco de Graaf is door de
KPZ, de Zwolse Pabo waarvoor wij een deel van de opleiding verzorgen, uitgenodigd om een en ander
toe te lichten aan een groep van Engelse schooldirecteuren. Hilco zal om die reden van 18 – 21
november naar Engeland gaan. Hij wordt vervangen door collega’s Erna de Roo en Minze Boltje.
VO-markt
Evenals eerdere jaren organiseren de gezamenlijke basisscholen in Hasselt een Voortgezet Onderwijs
Markt. Dit jaar is de organisatie in handen van cbs Het Anker. De verschillende scholen voor VO in
Zwolle e.o. zullen zich daar op donderdag 22 november presenteren. De ouders van de leerlingen in gr.
7/8 zijn inmiddels uitgenodigd.
Belangrijke data
November
Donderdag 8
Open Huis/Opa- en Oma-ochtend
(08.45-11.30 uur)
Maandag 12 en donderdag 15
Driepartijengesprek gr. 8
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