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Beste ouders
Het eerste deeltje van het schooljaar sloten we in onze
kleuterschool traditioneel af met het grootouderfeest in zaal De
Vrede. Een enthousiast publiek, super schattige kleuters en een
fantastisch kleuterteam… Jullie twijfelen er hopelijk niet aan dat
dit voor een spetterende show zorgde?
Willen de grootouders dit graag nog eens opnieuw beleven? Of
kon je er jammer genoeg niet bij zijn? Je kan het nog steeds
(her)beleven: alles werd professioneel gefilmd, gemonteerd en op DVD gezet! Wil u of iemand in de
familie graag zo’n DVD? Een DVD kost 8 euro. Het bedrag wordt verrekend via de schoolfactuur.
Bestellen kan door te mailen naar toermalijn@telenet.be met het aantal DVD’s dat u wil bestellen en
de naam en klas van uw kind/kleinkind en dit ten laatste vrijdag 15 november. Nadien bijbestellen is
niet meer mogelijk.
Pas op: een heel aantal grootouders bestelde op het grootouderfeest zelf al
een DVD!

In onze lagere school zijn deze 2 maanden dan weer afgesloten met een eerste rapport. Zoals jullie
mogelijk weten startte ons schoolteam enkele jaren geleden intensief met de zoektocht naar een
nieuw rapport. Een bredere kijk op onze kinderen en een hedendaagse visie zorgden voor een
andere manier van evalueren en dus ook van rapporteren. We hopen dat dit nieuwe rapport nog een
duidelijker beeld geeft van jullie kind, met mogelijke groeipunten en zeker ook talenten. Feedback
over wat jullie vinden van deze rapporten is altijd welkom.
In september en oktober hebben alle kinderen van onze lagere school gewerkt rond ‘aandachtig’ en
‘nauwkeurig’ zijn. Op het rapport kon je lezen hoe knap jouw kind gegroeid is in dit focuspunt van
‘leren leren’.
De volgende periode willen we onze kinderen leren wat het is om te
‘plannen’. Wanneer we er even bij stilstaan merken we dat zelfs het
doorlopen van een gewone dag enorm veel planning vraagt. Het is
daarom belangrijk dat we kinderen leren hoe ze op een goede manier
kunnen plannen en vooruitdenken. Dat plannen begint al bij de
dagelijkse taken in de klas: ‘Hoe ga ik het doen? Wat doe ik eerst?’
Als we onze kinderen hun activiteiten in de klas leren plannen en
organiseren en hen leren om stil te staan bij hun eigen leerproces,
staan ze ook in het latere leven steviger in hun schoenen.

Kiko en Flo helpen ons in deze koudere herfstmaand bouwen aan een warme
klasgroep. We leren elkaar complimentjes geven, we leren spreken vanuit de ‘ikboodschap’. In onze klassen hangt ook een gevoelsmeter. Hierop kunnen de
kinderen aanduiden hoe ze zich voelen. Natuurlijk zijn wij gelukkig wanneer onze
leerlingen zich fantastisch voelen, toch vinden we het even belangrijk dat we ze
terug beter kunnen laten voelen wanneer het eventjes niet goed gaat.

Dit is de nieuwe speelplaatsafspraak van de maand: Loop stil en netjes in de
rij, kijk vooruit en niet opzij. We gaan er deze maand allemaal op letten dat
we na elke speeltijd op tijd in onze klasrij staan. Het is fijn om op een rustige
manier samen naar de klas te gaan, zo zijn ook onze hoofdjes klaar om weer
te starten aan een leuke klasactiviteit.

Beste ouders … sinds de start van dit schooljaar werken we samen met de firma QUESTI voor onze
communicatie (en vanaf nu ook rapportering). Jullie hebben vast ook wel gemerkt dat dit digitaal
systeem nog behoorlijk wat ‘kinderziektes’ heeft. We hopen dat deze zo snel mogelijk worden
opgelost. Mogen we daarom vragen om al de (technische) problemen of opmerkingen die jullie
ondervinden door te geven per mail via toermalijn@telenet.be ? We sturen deze dan door naar de
techniekers van Questi en hopen zo dat al de fouten in het systeem snel verdwijnen.
Een tip: download en installeer de gratis app ‘Questi voor ouders’ via je app-store. In deze app is de
foutenmarge alvast veel kleiner. Nog graag een tip? Je kan in het menu altijd aanpassen of je wel of
net geen mails wil aankrijgen bij een nieuw bericht. En ook andere instellingen zijn daar te
verkennen. Graag hulp? Laat maar weten!

Op woensdag 20 november hebben onze leerlingen geen school. Zoals jullie hopelijk weten hebben
we de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in nieuwe
‘computermaterialen’ voor onze klassen en leerlingen.
Onmisbaar in onze huidige maatschappij… Deze materialen
worden ook meer en meer gebruikt in de klassen. Die
voormiddag zullen wij met ons leerkrachtenteam nog meer
ICT- en media-mogelijkheden bekijken en uitproberen om
nadien in onze klaswerkingen te integreren.

De eerste maanden van het schooljaar zijn voor iedereen natuurlijk spannend
en een aanpassing, in het bijzonder toch zeker voor onze eersteklassers. Om
de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar zo vlot mogelijk te
laten verlopen organiseren we met deze kinderen heel wat
integratiemomenten. Deze waren de afgelopen maanden sterk gericht op
onze leerlingen van het eerste leerjaar: zij mochten bijvoorbeeld regelmatig
terug naar de kleuterklasjes om te spelen met hun vertrouwde materialen.
Tegen het einde van het schooljaar draaien we stilletjes aan de rollen om en
komen onze oudste kleuters kennismaken met de werking van het eerste
leerjaar.

Op 18 november start de voorleesweek. Wij nemen die week heel wat
initiatieven om voorlezen te stimuleren en in de kijker te zetten. Eentje
daarvan is onze voorleesavond … de leerkrachten van TOERMALIJN
vertellen die avond in hun prachtig slaapkleed een half uurtje hun
mooiste verhaal voor jullie, nog even voor het slapengaan. Jullie zijn van
harte uitgenodigd in onze school op dinsdagavond 19 november om
18.30u stipt. Onze ouders kunnen tijdens het wachten een drankje drinken op onze speelplaats.
Voorleesplaatsen?
Kleuters: in hun eigen klas, behalve de kleuters van juf Fouzia, die mogen naar ‘tFabriekske.
1ste leerjaar: in de klas van juf Myriam.
2de leerjaar: in de klas van juf Marijke.
3de leerjaar : in de klas van juf Annelies.
4de leerjaar: in de klas van meester Maarten
3de graad: in de klas van juf Marlies
De inkom is gratis. Maar … Je moet wel in een slaapkleed komen! Zonder pyjama mag je echt niet
binnen! Breng gerust ook een kussen of knuffel mee!

Zin in de échte Toermalijn-Kinderquiz? Schrijf je dan binnenkort
zeker in want de plaatsen zijn beperkt! Meer uitleg en het
inschrijvingsformulier komen er zeker nog aan, maar noteer de
datum alvast in je agenda: vrijdag 29 november.

Moeten we nog vertellen dat we nog heel veel andere dingen deden de afgelopen
maanden? Weten jullie ook dat jullie steeds kunnen meekijken in de klasjes? Jullie
vinden heel veel foto’s van elke klas op onze schoolwebsite! Altijd leuk om eens
samen met je zoon of dochter te bekijken en hen zo te laten vertellen wat er in
de klas gebeurde. Veel plezier samen!

Wij wensen jullie een erg deugddoend herfstvakantie!
Het ToermalijnTeam.
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SPEELPLAATSAFSPRAAK VAN DE MAAND NOVEMBER
LOOP STIL EN NETJES IN DE RIJ, KIJK VOORUIT EN NIET OPZIJ
MAANDKALENDER NOVEMBER 2019
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Instap nieuwe kleuters | Start textielinzameling tvv de sneeuwklassen| Stage
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student Aaricia (KK), Brent (3A), Daan (2A), Floor (1A), Melissa (4B) en Yoni (4A) |
Start lange stage student Kato (1-2KA) | Maandopening jaarthema | Bib-bezoek
4+5+6 | Start weekproject SCHAAL VAN M voor 6A | Vergadering ouderraad 20u
Bezoek toneel De Werft Geel voor 2K+3K | Zwemmen voor 1+2+3 | Juf Caroline
zorgoverleg scholengemeenschap
Juf Anja nascholing “begrijpend lezen” | Oudercontacten eerste leerjaar |
Verkeerspark voor 5+6 | RavottetjeRavot 4-jarigen + 3K
Stage student Floor (1A) | Infoavond nieuwe instappers 19u
Workshop zorgcentrum De Notelaar voor 6A | Verkeerspark 3A | Infodag Katholiek
Onderwijs voor Zoco Leen en directie Ruben

WAPENSTILSTAND
Zwemmen voor 1+2+3+3K | Juf Shana nascholing “leesplezier” |
Personeelsvergadering basisschool
Juf Jolien en juf Lies nascholing STEM | Stage student Brent (3A), Daan (2A),
Melissa (4B) en Yoni (4A)

Juf Marlies en Juf Lies nascholing G-suite | Stage student Aaricia (KK), Brent (3A),
Daan (2A), Floor (1A), Melissa (4B) en Yoni (4A) | Bib-bezoek voor 2+3
Toneel De Werft Geel voor KK+1K | Voorleesavond 18.30u | Zwemmen 1+2+3
Pedagogische studiedag ICT en Media | Vrijaf voor onze leerlingen

Oudercontacten KS | Stage student Brent (3A), Floor (1A), Melissa (4B) en Yoni (4A)
Oudercontacten KS | Zwemmen voor 1+2+3+3K | Medisch onderzoek jongens 6A
Oudercontacten KS | Juf Anja nascholing “onthaal in de kleuterklas”
Voorstelling bib voor 6A | Personeelsvergadering basisschool
Kinderquiz | Einde lange stage student Kato (1-2KA) | STEM-atelier 6A | Meester
Toon nascholing “boeken in alle hoeken”
Noteer alvast: vrijdag 6 december: de Sint bezoekt onze school!

