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Beste ouders
Februari duurt dit jaar een dagje langer dan anders, maar het gaat toch
zeer snel maart zijn. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op de
voorbije maand en kijken we wat in maart op de planning staat.

We starten met een terugblik op onze allereerste Toermalijn-Valentijns-Messageparty. Die was een
schot in de roos: kinderen en leerkrachten genoten van de fijne berichten en deelden massaal
complimentjes met elkaar. Een erg fijn initiatief van onze leerlingenraad, zeker voor herhaling
vatbaar!

Met veel enthousiasme laten we jullie weten dat ons 5de leerjaar
binnenkort weer de Albert Heyn-vestiging van Olen overneemt. Op
donderdag 12 maart in de voormiddag worden alle bezoekers daar
bediend en geholpen door onze 5de-klassers! Om de stage voor te bereiden
werken de leerlingen in de klas de komende weken rond hun eigen
kwaliteiten en deze van hun klasgenoten. Uiteindelijk mogen ze op basis
van hun kwaliteiten kiezen voor een taak die ze gedurende een halve dag
willen uitvoeren. De combinatie van interesses en persoonlijke kwaliteiten
leidt vaak tot sterkere keuzes. Uiteraard geldt dit ook bij het maken van een studiekeuze.

Beste ouders, wisten jullie dat wij op onze speelplaats enkele schattige kippen
en cavia’s hebben rondlopen? Wisten jullie dat die diertjes graag groen-afval
smullen? Dus heb je thuis na het koken soms wat loof of ander groenteafval
over, dan mag je kind dit gerust ’s morgens aan onze diertje geven. Zij zijn jullie
erg dankbaar!

Ook tijdens onze leuke carnavalsweek straalden vele kinderen en leerkrachten. Dierenprints,
glitterkledij, gekke schoenen, … echt alles werd uit de kast gehaald en getoond op onze speelplaats
en in de klassen.

Het focuspunt van leren leren is in deze periode ‘doorzetten’.
• Ik ga uitdagingen niet uit de weg, maar blijf proberen tot het me lukt.
• Als ik me onrustig voel, kan ik toch alles onder controle houden.
• Wanneer ik aan een taak begin, werk ik deze ook steeds af.
We leren onze kinderen om een project of opdracht tot een goed einde te brengen, ook al is dat niet
eenvoudig. Tijdens onze tweemaandelijkse kindcontacten bespreken de leerkrachten met elk kind
wat al goed lukt en waarin ze nog kunnen groeien.

Op zaterdag 28 maart houden we een Toermalijnwerkvoormiddag. Onze leerkrachten en ouderraad komt
alvast helpen om onze school de nodige opfris- en
opknapbeurt te geven. Toch is er deze keer erg veel werk
en hopen we dat er ook extra helpende handen kunnen
komen. We starten om 9u en sluiten samen af met frietjes
rond 13u. Wil je graag mee helpen, laat gerust weten op
toermalijn@telenet.be

Van 29 februari tot en met 8 maart is het de Week van de
vrijwilliger. Lieve vrijwilligers, wij zijn jullie enorm dankbaar voor
jullie tomeloze energie, voor jullie positiviteit. Dank jullie wel om
telkens weer opnieuw jullie handen uit de mouwen te steken,
ideeën om te zetten in initiatieven, acties op poten te zetten en
er altijd weer te zijn voor onze kinderen.

Onze afspraak van de maand is deze keer: al ben je kwaad en heb je veel verdriet, waar het ook om
gaat, ruzie maken helpt je niet.

Kiko en Flo helpen ons een eindje op weg met deze afspraak, ze staan zoals
altijd weer paraat om onze kinderen wat bij te brengen rond sociale
vaardigheden. Dit keer is het thema: elkaar helpen. We leren dat we elkaar
nodig hebben, dat we samen wel kunnen wat ons alleen niet lukt. We
proberen er voor elkaar te zijn en mekaar te helpen waar we kunnen.

De Vlaamse week tegen pesten ging niet onopgemerkt voorbij. Onze
kinderen deden mee aan de Stip-it-actie van Ketnet. Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één
van deze stellingen:
• Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
• Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
• Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
• Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.
Pesten kan en mag nergens, ook niet ONLINE! Beste ouders, regelmatig vragen wij om jullie
kinderen thuis extra goed te begeleiden op het internet. Jammer genoeg merken we dat onze
kinderen op een steeds jongere leeftijd te maken krijgen met ruzies die thuis ontstaan tijdens het
gamen en chatten… dit leidt soms zelfs tot cyberpesten. En het is niet oké dat kinderen daar ook op
school hinder van ondervinden.
Voor apps als TikTok, Snapchat, games als Fortnite … is de aanbevolen leeftijd minstens 12 jaar. Als
je als ouder de toestemming geeft dat jouw zoon of dochter wel op zulke online platformen mag
spelen, raden wij aan om heel goed de privacy-instellingen te bekijken. Hou je kind regelmatig in het
oog en laat ze niet alleen gamen op hun kamer. Onze kinderen zijn een erg kwetsbare groep op het
internet. Het is echt belangrijk dat jullie je kinderen thuis ondersteunen, wij proberen dat ook zo
goed mogelijk op school. Meer informatie en tips vinden jullie onder andere terug op de website
https://www.medianest.be/

Maart betekent ook ‘jeugdboekenmaand’, met in 2020 als
thema: KUNST. Kunst triggert ieders fantasie en verbeelding.
Met kunst kunnen we onze ideeën, gedachten, gevoelens…
uitdrukken. Wij laten deze maand ‘kunst’ tot leven komen via
boeken EN in het ‘echt’. In alle klassen wordt gewerkt rond de
kunstenaar Panamarenko en op het einde van dit kunstzinnig
project geven we een heuse tentoonstelling van al het moois
dat we creëerden.

Oproep vanuit het lokaal bestuur Olen: Doe de woontest!
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer
groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Geraken onze
kinderen nog veilig op school? Wordt het contact met onze buren
beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er
allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom
lanceert de Vlaamse overheid Thuis in de Toekomst. Via deze
online woontest kan jij informatie geven over hoe je graag wilt
wonen in Olen. Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen
van morgen. Nieuwsgierig? Doe de woontest op
www.thuisindetoekomst.be

De lente is bijna in het land; misschien tijd om nog eens plaats te maken in de kleerkasten? Daarom
organiseren wij na de geslaagde inzameling van enkele maanden geleden opnieuw een kledijinzameling. Deze actie wordt georganiseerd door de ouders en de leerlingen van het 5de leerjaar ten
voordele van de sportklassen. De zakken kan je binnenbrengen in onze school. Dit kan bij voorkeur
vanaf maandag 9 maart tot en met maandag 16 maart. Steeds vanaf 8u tot 15.30u en op woensdag
tot 12.30u. Een firma haalt alles op en brengt dit naar OVAM erkende handelaars in België die
gekwalificeerd zijn voor dit vak.
En zoals jullie al lazen in de mail van
onze leerkrachten zullen zij samen met
helpers van onze ouderraad tijdens de
kermis op zondag 15 maart een
ToermaPOP-up bemannen. Drankje?
Hapje? Gezelligheid? Dat kan allemaal
vanaf 14.30u aan onze schoolpoort.

Fijne middagen maart:

SPEELPLAATSAFSPRAAK VAN DE MAAND MAART
Al ben je kwaad en heb je veel verdriet, waar het ook om gaat,
ruzie maken helpt je niet.
MAANDKALENDER MAART 2020
zondag
1
Instapdag nieuwe kleuters | Studenten Brent (3A), Daan (5A), Noor (4B) en Yoni (4A) |
maandag
2
dinsdag
3
woensdag 4
donderdag 5
vrijdag

6

zaterdag
zondag
maandag

7
8
9

dinsdag

10

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

11
12
13
14
15
16

dinsdag
17
woensdag 18
donderdag 19
vrijdag

20

zaterdag
zondag
maandag

21
22
23

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

24
25
26
27
28
29
30
31

Maandopening SMILE-fijneiland
Zwemmen 1+2+3+3K
RavottertjeRavot 2K+3K
Infoavond GoGeel voor juf Annelies, juf Shana, juf Jolien en juf Nikki | Student Aaricia
(3K) | Personeelsvergadering basisschool | Infoavond instappers KK om 19u |
Netwerkdag zorg juf Caroline en juf Leen
Koffiestop | Student Aaricia (3K) | Juf Leen en meester Ruben studiedag leiderschap |
Fijneiland “knutselen met strijkparels”

Studenten Brent (3A), Daan (5A), Noor (4B) en Yoni (4A) | Voorstelling bib 1A | Start
kledij-inzameling
Voorstelling bib 2K+3K | Juf Caroline overleg zorg scholengemeenschap | Zwemmen
1+2+3
Naschoolse sport: danshappening voor 1+2+3 | Verkeerspark 4+5
Kleuterschaatsen | 5A project Albert Hein Olen | Verkeerspark 1+2+3+6
Fijneiland Lego & K’nex
ToermaPOP-up ‘Neffe de Brugge’ vanaf 14.30u op de Olense kermis
Studenten Brent (3A), Daan (5A), Noor (4B) en Yoni (4A) | Bib-bezoek 4+5+6 |
Vergadering ouderraad 20u
Zwemmen 1+2+3+3K | Juf Leen overleg zorg scholengemeenschap
Pedagogische studiedag muzische vorming | Juf Lies en juf Jolien vorming STEM
Meester Maarten vorming KOBA | Preventienamiddag ‘noodplanning’ voor juf
Caroline en juf Leen | Starting from Scratch KoGeKa 6A
Juf Eefje en juf Anja vorming executieve functies | Fijneiland “haken” | Toonmoment
Kunst & Wetenschap
Toermalijn ONTBIJTKORVEN OUDERRAAD
Studenten Brent (3A), Daan (5A), Noor (4B) en Yoni (4A) | Student Aaricia ganse week
in 3K | Personeelsvergadering basisschool
Zwemmen 1+2+3
Schaatsen voor 1+3+5

WERKDAG Toermalijn: iedereen welkom om onze school mooier en netter te maken
Begin zomertijd
Voetgangersexamen 4A+B | Bib-bezoek 1+2+3
De Werft Geel voor 3+4

