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Fietsverlichtinsgcontrole 
Op donderdag 1 november houden we weer onze jaarlijkse fietsverlichtingscontrole. Nu het weer 
slechter wordt en het langer donker is, is het super belangrijk om goede verlichting op de fiets te 
hebben. Samen met fietsenmaker Van Dalfsen en de ANWB  bieden wij deze service aan. We hopen 
dat veel kinderen hier gebruik van maken en op die dag met hun fiets naar school komen.  
 
Kinderboekenweek-Voorleeswedstrijd 
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hielden we donderdagmiddag de school-voorleeswedstrijd. Na 
een aantal voorrondes hadden Joan, Neena, Elise en Luuk zich geplaatst voor de finale. In 
aanwezigheid van alle kinderen en een deskundige jury, bestaande uit Huub, Ruben, Isa, meester 
Minze en juf Dorine werd tenslotte Joan uitgeroepen tot de Toermalijn-Voorleeskampioen 2018. Van 
harte gefeliciteerd. En veel succes als je onze school gaat vertegenwoordigen tijdens de 
Zwartewaterlandse variant in het vroege voorjaar van 2019.  
 
Tijdens het juryberaad  lazen Milo, Assil en Sabrin (gr. 4) voor uit hun lievelingsboek en trakteerden  de 
kleuters ons op kleurrijke tovertruc. 
Het was een leuke happening. 
 

 
 
Studiedag 
Afgelopen woensdag hadden de leerkrachten van De Toermalijn een studiedag met als thema het 
gebruik van ICT in het onderwijs.  
Natuurlijk worden computers en digiborden al vele jaren in het onderwijs gebruikt. Maar hoe denken we 
over het digitaal verwerken van oefenstof, in plaats van bijvoorbeeld werkschriften en kopieerbladen. 
Uit onderzoek blijkt dat met name in de onderbouw, bij het leren lezen, schrijven en rekenen, juist 
handelen, doen  en op papier oefenen van groot belang is. Computers, laptops, tablets, Ipads blijken 
dan niet het geschikte oefen-instrument.  In de midden- en bovenbouw zien we dan een verschuiving en 
kan het gebruik van devices een flinke meerwaarde hebben. Het is aan de professional, de leerkracht, 
om dát middel te gebruiken wat past bij dié  leerling.  



Daarnaast onderstrepen we het belang van het beheersen van de basis-vaardigheden op het gebied 
van ICT voor onze leerlingen. We gaan daarom de ICT-leerlijnen aanbieden die door het SLO 
(Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) worden voorgeschreven én we gaan onze leerlingen 
opleiden voor het Nationaal Media Paspoort.   
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Ontvangen van de werkgroep Rusland Kinderhulp Meppel/Staphorst/Nijeveen: 
 
GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR KINDEREN UIT WIT-RUSLAND 

Durft uw gezin de uitdaging aan………….. en geeft u een kind uit Wit-Rusland een onvergetelijke tijd? 
 
De werkgroep Rusland Kinderhulp Meppel/Staphorst/Nijeveen, gaat in de periode 20 maart tot  
1 mei 2019 voor de 6de keer kinderen uit Wit-Rusland uitnodigen. Deze kinderen wonen in het zuidoosten van Wit Rusland. 
Indirect ondervinden zij nog dagelijks de gevolgen van de desastreuze ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl (1986). 
Ondanks het feit dat dit meer dan 30 jaar geleden is.  
Direct worden de kinderen geconfronteerd met armoede, opgroeien in één ouder- gezinnen of, erger nog en niet zelden, 
zonder ouders, of in gezinnen met alcoholproblemen, werkeloosheid en dergelijke.  
 
De werkgroep heeft er bewust voor gekozen om, net als bij de vorige kinderprojecten, die kinderen uit te nodigen die dat het 
hardst nodig hebben. De kinderen komen van een viertal scholen uit de regio Gomel die structureel door onze werkgroep 
worden ondersteund. De kinderen die wij uitnodigen zijn in de leeftijd van 9-10 jaar.  
 
De kinderen gaan net als de Nederlandse kinderen overdag naar de Oosterboerschool in Meppel.  
Met de kinderen reizen twee Wit Russische leerkrachten mee die ze les gaan geven. 
Daarnaast wordt er, wanneer daar behoefte aan is, ook buitenschoolse opvang georganiseerd. 
 
Voor deze kinderen zoeken wij gastgezinnen, die deze kinderen voor 6 weken een thuis willen bieden. Wij begrijpen goed 
dat dit niet iets is, wat je als gezin zo maar even doet. De werkgroep wil graag samen met u deze uitdaging aan gaan. Wij 
staan de gezinnen met raad en daad bij ingeval van vragen of het oplossen van probleempjes.  
Daarom wil de werkgroep een voorlichtingsavond organiseren in Hasselt.  Op deze avond wordt er informatie gegeven over: 

1. Wit-Rusland; 
2. Wat houdt het in om gastgezin te zijn; 
3. De rol van de werkgroep voor, tijdens en na het verblijf van de kinderen; 

Verder is er volop gelegenheid om vragen te stellen.  
Wilt u de hoogte gehouden worden wanneer deze avond plaatsvindt, neemt u dan contact op met een van de bestuursleden.  
Wilt u graag aanvullende informatie, wilt u graag een gastouder- informatieavond bezoeken, of overweegt u om u aan te 
melden als gastgezin dan kunt u contact opnemen met  Jan Zondag,  
tel. 0654245389 of met Gea Dekker, tel. 06-38910139 (bij voorkeur na 18.00 uur) of met Rolanda Remmelts, tel 06 
12243631, zij is in 2010 zelf gastouder geweest en kan u er alles over vertellen. 


