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Beste ouders
December was een drukke en warme maand in ons schooltje. Zo
bracht op 6 december de Sint een bezoekje. Hij kwam met zijn
120-jaar oude boot en vele zotte pieten via het kanaal aan. De
regen kon de pret bij onze kinderen niet bederven en ook de vele
pakjes en snoepjes toverden een glimlach op hun lieve gezichtjes.
Dank je wel Sinterklaas en heel graag tot volgend jaar! En
natuurlijk willen we ook al de vrijwilligers, die deze prachtige
intrede mee mogelijk maakten, weer enorm bedanken!

Niet alleen krijgen is belangrijk, ook geven en
delen. Onze kinderen werkten rond Ethiopië en
gaven voor de warmste markt hun overbodig
speelgoed af op school. Zo maken ze andere
kinderen gelukkig. Er staan trouwens erg leuke
foto’s van de “warmste-markt-photo-boot” op
de schoolwebsite, neem zeker een kijkje!

Weten jullie dat er in onze kleuterschool een ‘luierbox’ staat? Is jouw baby uit de
luiers gegroeid en heb je er nog over, steek deze dan gerust in deze box.
Welzijnsschakel zorgt ervoor dat deze bij kwetsbare gezinnen komen die deze
pampers goed kunnen gebruiken. De ‘luierbox’ staat in ons kleutersanitair, maar
uiteraard mag je ook de luiers afgeven aan iemand van ons team.

In onze vorige nieuwsbrief konden jullie lezen over verkeersveiligheid in- en rond de school. Ook de
politiediensten zullen hier de komende maanden extra op inzetten met een verkeersactie rond onze
school. De politie start in januari met extra
controles op foutparkeren, het gebruik van de
gordel, het juist gebruiken van een kinderzitje
en het gedrag van fietsers. In januari gebeurt
dit vooral preventief en sensibiliserend, vanaf
februari zal de politie repressief optreden en
dus ook boetes uitschrijven. Ook andere
overtredingen kunnen geverbaliseerd worden.
Trots laten we jullie trouwens weten dat onze school voor het 4de jaar op rij de beker wint van de
fietscontroles van de politiezone Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar. Onze fietsen
zijn het best in orde! Dat is absoluut ook de verdienste van onze ouders. Proficiat aan iedereen!!

Natuurlijk mogen Kiko en Flo niet ontbreken! Voor het jaar 2020 maken we een aantal goede
voornemens om een nog leukere en hechtere klasgroep te vormen. In januari leren onze kinderen
het verschil kennen tussen ruzie maken, plagen en pesten.
Ruzie maken gebeurt vaak tussen kinderen. Ze zijn kwaad op elkaar, zijn het niet eens met elkaar.
Dit hoort bij het opgroeien. Maar het is ook belangrijk dat ze de ruzie kunnen uitpraten met elkaar,
dat ze samen naar een oplossing kunnen zoeken. Plagen gebeurt vaak spontaan. Het is onschuldig en
het is niet de bedoeling elkaar verdrietig te maken of te kwetsen. Pesten daarentegen is bedoeld om
iemand bewust te kwetsen, dat is natuurlijk nooit oké. De volgende maanden zetten we alles op alles
om ervoor te zorgen dat onze kinderen vrienden kunnen zijn van elkaar, dat ze verdraagzaam zijn en
ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich goed kan voelen.

Daar sluit onze afspraak van de maand perfect bij aan: ‘Echte helden zal je nooit horen schelden’.
De spanning in ons zesde leerjaar is ondertussen in dit nieuwe jaar ook te snijden, want op 24 januari
2020 vertrekken zij op sneeuwklassen! Hun sjaals zijn alvast bijna gebreid! Om deze onvergetelijke
reis voor al onze leerlingen betaalbaar te houden werden al diverse initiatieven georganiseerd: vorig
schooljaar gingen onze (toen) vijfdeklassers sterzingen, eind september werd WC papier verkocht en
in november organiseerden de ouders een textielinzameling. De laatste activiteit is op 15 februari,
dan is er in Olen een heuse ‘fotozoektocht door het donker’. Zeker de moeite, verzamelen in de
refter van onze school, iedereen welkom!

Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken soms wel met elkaar
vergroeid. Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een
raadsel: wat trekt hen daar precies in aan? En houdt al dat gamen,
chatten en staren ook geen gevaren in? Wij wijzen op school onze
leerlingen in diverse lessen op de gevaren en valkuilen van
mediagebruik. Toch merken we dat onze ouders ook vaak met vragen
zitten. Heb je als ouder graag verdere ondersteuning in deze materie? Thomas More organiseert
samen met het IOK een gratis vormingsnamiddag voor leerkrachten en ouders op woensdag 8
januari van 13-16u in Campus Blairon te Turnhout. Meer info? Stuur gerust een mailtje!

Samen met onze kinderen gingen we de voorbije weken doorheen de
adventsperiode op pad richting Kerstmis. Vandaag hielden we samen
een gezellige kerstviering met liederen en een kerstverhaal waarin de
geboorte van Jezus herdacht werd. Een prachtige viering gebracht door
onze 5de-klassers. Ook volgende week woensdag, 25 december om 9u,
zullen deze leerlingen de kerstviering van onze parochie mee
opluisteren. Iedereen van harte welkom!

Tot slot willen wij nog graag vertellen dat we met al onze kinderen, van klein tot groot, blijven
inzetten op ‘leren leren’. Onze kleuters werken het ganse schooljaar aan ‘ik kan’, ‘ik wil’, ‘ik plan’ en
‘ik doe’. We leren onze kleinsten om keuzes te maken en te geloven in zichzelf. We leren hen
plannen en terugblikken. Wat lukte al goed? Hoe pak ik het volgende keer anders aan? Op deze
manier verwerven ze mooie vaardigheden die erg belangrijk zijn nu en ook later. In de lagere school
werken we in januari en februari aan: ‘zelfstandig en verantwoordelijk zijn’. Een hele uitdaging voor
iedereen!
o
o
o
o
o
o
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Ik kan zelfstandig werken, ook wanneer we iets nieuws leren.
Ik ben zelfredzaam.
Als ik een taak krijg, kan men op mij vertrouwen dat ik ze goed uitvoer.
Als ik iets moeilijk vind, vraag ik hulp, zoek ik zaken op,…
Ik kan zelfstandig keuzes maken en beslissingen nemen.
Ik kan mij goed aan afspraken houden.
Ik kan zelf verschillende informatiebronnen gebruiken om anderen te informeren.

Beste ouders en liefste kinderen, we wensen jullie allemaal een erg deugddoende kerstvakantie.
Geniet samen en ga daarna weer een heel jaar lang voor jullie allermooiste dromen!
Tot volgend jaar!
Het ToermalijnTeam.

Basisschool Toermalijn
KOBA Zuiderkempen
Lichtaartseweg 129 – 2250 Olen
TEL: 014215588 – www.toermalijn-olen.be

SPEELPLAATSAFSPRAAK VAN DE MAAND JANUARI
ECHTE HELDEN ZAL JE NOOIT HOREN SCHELDEN.
MAANDKALENDER JANUARI 2020
NIEUWJAAR!
woensdag
1
donderdag
2
vrijdag
3
Sterzingen vormelingen 6A
zaterdag
4
zondag
5
Instap nieuwe kleuters | IT-coach SAG voor 6A
maandag
6
Zwemmen 1+2+3+3K | Breien voor sneeuwklassen in 6A | Uitreiking beker
dinsdag
7
woensdag

8

donderdag

9

vrijdag
zaterdag
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maandag
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fietsencontrole 2019
Juf Marijke navorming ‘lezen’ | Oudercontacten lagere school |
Ravottertje Ravot
Workshops RIKOLTO in de klassen + verkoopstandje aan de poort |
Infoavond nieuwe instappers
Breien voor sneeuwklassen in 6A

Bib-bezoek voor 4+5+6 | IT-coach SAG voor 6A
Waauw wetenschap voor 6A | Zwemmen 1+2+3 | Juf Caroline zorgoverleg
scholengemeenschap | Poppenkast KS
Juf Annelies navorming ‘programmeren’
MEGA-les voor 6A

Kieswijzer Kosh 6A
Zwemmen voor 1+2+3+3K

Vertrek 6A op sneeuwklassen

Vergadering ouderraad 20u | Bib-bezoek 2+3
Zwemmen 1+2+3 | Poppenkast KS
Bezoek Sociaal Huis Olen voor 4B
Gedichtendag | Toneel voor KS | Bezoek Sociaal Huis Olen voor 4A

Noteer alvast: maandag 3 februari = verlofdag Toermalijn

