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Algemene informatie
Op woensdag 3 april is de Grote Rekendag. Het
onderwerp van de Grote Rekendag is “Uit verhouding.”
Deze ochtend gaan de groepen 1 tot en met 8 werken
met verhoudingen. Het is leuk als de kinderen iets aan
hebben of bij zich hebben wat uit verhouding is,
bijvoorbeeld een grote jas, grote schoenen of een klein
hoedje.

Hierbij willen we u uitnodigen voor de afsluiting van het groot schoolproject. De afsluiting is
vrijdag 5 april. Het thema van het groot schoolproject is muziek. Op het schoolplein zullen de
groepen 1 tot en met 8 laten zien wat ze geoefend hebben. We beginnen rond 8.30 uur en het
zal ongeveer 9.20 uur afgelopen zijn.

Nieuws vanuit de groepen
GROEP 1/2
Op 21 maart krijgen een workshop rondom thema:
“Muziek’ van meester Sander.
We gaan samen een toetertje maken van een rietje. Het
geluid klinkt als een trompet en we kunnen er ook
verschillende tonen mee maken.
We krijgen vandaag ook les van de stagiaires van het Rijn
IJssel college Musical academie.
We gaan samen dansen. Daarna gaan we praten over
onze hobby’s en sommige kinderen laten zien dat ze een
dansje kunnen of een radslag.
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Op 22 maart hebben we weer genoten van het Lente ontbijt.
Er waren broodjes, brood, rijst wafels, beschuit en plakken
ontbijtkoek. Dit mochten we zelf beleggen met hagelslag,
vlokken, gekleurde hagel, kaas of vlees.
Ondertussen kregen we er drinken bij.
Mmmm……..we hebben weer heerlijk gegeten!

GROEP 3/4
Het groot schoolproject gaat over muziek. Bij de opening werd The Voice
nagedaan; het heette ‘het muzikaal talent van Toermalijn’. We leren
allemaal dingen over muziekinstrumenten, we hebben ook instrumenten
gemaakt, zoals een toeter van een rietje en een fluit. We knutselen,
puzzelen en ontdekken instrumenten. We hebben ook een grote contrabas
in de klas staan (hier hebben we een handig ezelsbruggetje voor geleerd,
moet je maar eens navragen). Ook hebben we met het programma
‘Incredibox’ zelf dj mogen spelen. Als we ritmes, melodieën en zanglijnen
hadden gecombineerd, mochten we het aan de hele klas laten horen.
Komende week gaan we nog gezellig verder met het project en natuurlijk
hebben we bijna elke dag muziekles!

GROEP 4/5
We hebben in de muziek les de toonladder geoefend en
geleerd dat een octaaf met c begint en eindigt met een c.
Ook hebben we zelf een muziek gecomponeerd (bedacht)
en dit gepresenteerd aan de groep. Dit hebben we met de
Boomwackers nagespeeld, dat zijn holle gekleurde buizen
die verschillende toonhoogtes laten horen.

GROEP 6/7
We schoven de tafels voor leuke groepjes.
We aten verschillende broodjes zoals:
Beschuit , ontbijtkoek , witte bolletjes , bruin en wit brood.
We moest zelf boord en bestek meenemen.
Je mocht Fristie , Wikkie , chocomelk.
Er stond van alles op tafel zoals beleg: vlokken, kaas, hagelslag , kipfilet , boterhamworst en
boter.
En toen gingen we afruimen.
En schoven de tafels terug.
Geschreven door Mano en Myrthe
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GROEP 7/8
Groep 7/8 ging maandag 11 maart naar het Airborne museum. We
kregen eerst uitleg over de Tweede Wereldoorlog en de Slag om
Arnhem. Toen gingen we met tweetallen door het museum met
een koffertje. Daar zaten opdrachten in en die moesten we
allemaal uitvoeren en maken. We zagen ook allemaal wapens in
het museum en we mochten er zelf 1 vasthouden. We maakten
een foto bij de tank en op het einde gingen we naar de kelder. De
mensen hebben daar een soort van Tweede Wereldoorlog
nagemaakt. Geschreven door Indy, Brian en Chaz.

Vanuit de Medezeggenschapsraad
De MR van Toermalijn bestaat uit vier leden:
twee leraren (de lerarengeleding) en twee ouders (de oudergeleding).
In het nieuwe schooljaar ontstaan er 2 vacatures in de oudergeleding van de MR.
We zijn daarom op zoek naar betrokken ouders die aan de MR hun invulling willen geven.
Per jaar wordt er ca. zes keer vergaderd over uiteenlopende vaste en actuele onderwerpen.
Zo komen gedurende het jaar diverse schoolaangelegenheden ter sprake. In een aantal van
deze onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, kortweg het wel of niet akkoord gaan met
het voorstel van de directie. Bij andere aangelegenheden heeft de MR alleen adviesrecht en
adviseert zij de directie.
Heeft u belangstelling om deel uit te maken van de MR of wilt u eerst meer informatie
dan verzoeken wij u een korte mail met daarin uw contactgegevens te sturen naar:
mr@toermalijnduiven.nl

Belangrijke data
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april
Vrijdag 5 april
Vrijdag 12 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april

OR-vergadering
OPEN DAG
Grote Rekendag
Sluiting groot schoolproject
Centrum Jeugd & Gezin (Anita)
Koningsspelen
Start Entreetoets groep 7
Start Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief
Goede Vrijdag en start Meivakantie

8.20 – 9.00 uur
9.00 – 12.00 uur
8.30 – 9.20 uur
8.20 – 9.00 uur
t/m 18 april
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