
 
   
 

26 juni t/m 29 juni Klas 6 op kamp 
30 juni Ouderavond kleuters: 
 19.30 uur voor de ouders van de nieuwe 

eersteklassers (in klas 1) en om 
 20.30 uur start avond voor alle kleuterouders in de 

kleuterklas 
30 juni Afscheidsavond voor ouders en kinderen van klas 6 
1 juli Boeken- en mineralentafel 12.15 – 13.00 uur 
1 juli Oudste kleuters door de poort, daarna vakantie voor 

de kleuters 
2 juli Studie dag, alle kinderen vrijdag  
3 juli 9.30 uur Uitreiking getuigschriften klas 1 t/m 6  tot 

12.00 uur 
3 juli Verkoop van tafels en stoelen. 
6 juli Zomervakantie tot en met 14 augustus 
16 aug 20.00 uur Opmaat met de ouders 
 

Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van 
mevrouw de Groot en mevrouw van Hemert van de 
onderwijsinspectie. Het betrof een onderzoek in het 
kader van de kwaliteitsverbetering. Doel van het bezoek 
was om vast te stellen of de kwaliteit van het onderwijs 
weer op aanvaardbaar niveau is gebracht. Het bezoek 
richtte zich op de volgende indicatoren: opbrengsten, 
onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg 
en wet- en regelgeving. 
 
Tijdens het vorige bezoek, 19 juni 2014, werden een 
aantal normindicatoren als zwak geïndexeerd, wat 
resulteerde in (wederom) het predicaat "zwak". 
Afgelopen dinsdag zijn alle indicatoren voldoende 
bevonden, op één na: de doorgaande lijn van begrijpend 
lezen. Hoewel de opbrengsten van onze school goed zijn 
en ruimschoots boven de inspectienorm zitten, gaf de 
inspecteur aan dat we hier nog op hebben te 
ontwikkelen. Met name de doorgaande leerlijn van de 
kleuters naar klas 1 en van klas 1 naar klas 6 heeft 
school onvoldoende beschreven. Begrijpend lezen is 
afgelopen jaar speerpunt van de school geweest. We 
hebben de oude methode "Nieuwsbegrip" aan de kant 
geschoven en hebben de methodiek van Bazalt 
ingevoerd, met steun van de Annechien Wijnbergh van 
de Schoolbegeleidingsdienst. Omdat 
vrijeschoolonderwijs rijk is aan taal en er in de klas veel 
variatie is in vraagstelling doen kinderen veel ervaring op 
hiermee. Dit verklaart voor een deel onze hoge 
opbrengsten voor begrijpend lezen. Aankomend jaar blijft 
begrijpend lezen speerpunt en zullen we samen met 
Annechien Wijnbergh de leerlijn uitschrijven en borgen. 
De Toermalijn heeft voor de komende 4 jaar weer het 
basisarrangement. Een groot compliment voor het 
team!!!!! 
 

Vorige week woensdag zijn Lourens, Judith en Aline 
geslaagd voor de applicatiecursus van Stichting 
Vrijescholen Athena. Deze tweejaarlijkse cursus is 
samen met Hogeschool Leiden (voorheen Helicon) 
opgezet voor leerkrachten met een reguliere PABO 
opleiding. Judith, Lourens en Aline: van harte 
gefeliciteerd!!! 

De schoolfoto’s zijn gemaakt. Deze week krijgt uw kind 
een briefje mee met daarop de inlogcode van de foto. 
Hier kunt u de foto bestellen.  
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09.30 uur alle kinderen in de eigen klassen, 
uitreiking getuigschrift - ouders  

 koffie, thee op ‘t plein 
10.30 uur   * alle klasdeuren open, ouders en 

kinderen kunnen in iedere klas naar elkaars 
getuigschriften    
kijken (kinderdeel) - leerkrachten blijven in de 
eigen klas 

10.50 uur   de bel gaat - alle kinderen en ouders 
verzamelen in de zaal, klas 6 staat op het 
podium 

 klas 6 in het zonnetje met zang 
11.15 uur   dans klas 6 o.l.v. Yvonne voor ’t podium - 

djembé spelers op podium 
alle zesde klassers door de tunnel de schooldeur 
uit, na de ‘zegen’ van hun beide juffen     

11.35 uur   ijsjes voor alle kinderen op het plein 
 danklied op ‘het bankje’ voor alle ouders 
12.00 uur vakantie 
 
* Het geeft een prachtig doorkijkje om ook getuigschriften 
van andere klassen te kunnen bekijken. 
Er liggen in alle klassen mooie kleine kunstwerkjes voor 
ieder kind uitgestald op de tafel. 
We moeten er echter niet aan denken dat er ongelukjes 
gebeuren en vragen daarom iedereen zonder kopjes 
koffie of thee elkaars klassen binnen te lopen. 
 

De tafels en stoelen uit de klassen zijn vrijdag 3 juli te 
koop. Een stoel kost €3,-- en een tafel kost ook €3,--. 
Een setje van een tafel en stoel kost €5,--. Ook de 
stoeltjes van de kleuters zijn te koop, deze kunnen 
woensdag 1 juli al worden gekocht. 
Heeft u interesse neem dan gepast geld mee. 
 

Allebei al enige tijd in de kleuterklas, maar bij deze willen 
we jullie ook van harte welkom heten: 
Pepijn Brink in de kleuterklas van juf Dieuwke en Reza 
Meijering in de kleuterklas van juf Herma. 
 

 

Het schoolreisje was erg leuk. In het water zwemmen 
met een vriendin was ook leuk. Het was zo leuk dat ik na 
het zwemmen nog lachte, maar na het schoolreisje was 
ik wel moe. Ik hoop dat we nog een keer op schoolreisje 
gaan. 
Mariko 
 
We zijn op schoolreisje geweest naar Schoonhoven. Er 
was een reddingsbrigade. Thomas, Jan, Bruno, Caspar, 
Joris, Bas en Finn ook, die hadden de reddingsbrigade 
gemaakt. We hadden pannenkoeken gemaakt en 
broodjes gebakken. We hadden waterpistolen mee. 
Thomas en Finn sprongen van de steiger in het bootje. Ik 
ging heel vaak van de kabelbaan. 
Geschreven door Caspar uit klas 2, bijna klas 3. 
 

Op 12 juni ging klas 4 op schoolreisje en ja wel, we 
gingen eerst naar het Drents museum. We hebben naar 
een film gekeken en toen werden we opgesplitst in twee 
groepen. We hebben ook het lijk van het meisje van Yde 
gezien. ( Ik had bijna de neiging om mijn make-up koffer 
mee te nemen.) Na het Drents museum gingen we naar 
Joy time (klimpark). Het was daar echt geweldig. Je kon 
ook met een kabelbaan van 100 meter over het meer. Na 
afloop hebben we een ijsje gehaald. 
Leoni, Casper en Maxim uit klas 4 
 

'We kwamen aan op de camping en moesten de tenten 
opzetten, daarna gingen we naar het veld om alles te 
bespreken. Ik zat in Thebe en de rest van mijn klas die in 
Thebe zaten waren Soender, Finn en Dagmar. Verder 
alleen kinderen van andere scholen. Bij de wedstrijden 
zat ik bij estafette en Thebe had gewonnen! Het was echt 
heel leuk en o ja, met de hele klas gingen we op het veld 
zitten met onze knuffels en kussens. Maar met de 
wedstrijd voelde ik me niet zo goed dus was ik niet zo 
snel. Het snelste meisje was Erin van Sparta. Maar op 
het eind kreeg iedereen een ijsje en daarna was het 
afscheid nemen en gingen we naar huis. Het was echt 
heel gezellig! '                                 
Sophya, klas 5  
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'Ik deed mee aan het discuswerpen. Bij het oefenen 
gooide ik 12.40 meter. Iedereen wou dat ik mee deed 
aan de finale. Bij de finale was ik als derde aan de beurt. 
Eerst dacht ik dat ik tweede was alleen die jongen die 
verder had gegooid, had op de verkeerde manier 
gegooid. Ik was verrast! Athene waar ik in zat had op 
veel onderdelen gewonnen: discuswerpen, estafette, 
speerwerpen en worstelen. Er waren acht onderdelen. 
Wij hadden de wagenloop, sprinten en verspringen, de 
meisjes bij Athene hadden niks gewonnen. Dat vond ik 
wel slecht. 
Esper, klas 5 
 

 
 

Studiedag woensdag 9 september 
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 
Vrijdag 4 december ’s middags vrij 
Kerstvakantie 21 december  t/m 1 januari 
Studiedag  maandag 4 januari 
Voorjaarsvakantie 29 feb t/m 4 maart 
Studiedag donderdag 10 maart 
Paasvakantie 25 t/m 28 maart 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 
Pinksteren 16 mei 
Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus 
 

In overleg met de directie van de Toermalijn willen we als 
Stichting Kinderopvang Michaël kijken of wij volgend 
schooljaar de opvang van de kinderen tijdens 
studie(mid)dagen kunnen realiseren. 
Om daarin een besluit te kunnen nemen, willen we graag 
het aantal kinderen weten dat tijdens 
studie(mid)dagen van de school voor opvang opgegeven 
gaat worden. 
We zullen dit redelijk lang van te voren moeten regelen, 
want we verwachten dat we er extra personeel voor in 
moeten schakelen. 
Omdat de Wet Werk en Zekerheid ons beperkt in het 
aannemen van tijdelijk personeel moeten we heel goed 
vooraf weten hoeveel (extra) 
mensen we dan in moeten schakelen. En natuurlijk 
hoeveel ruimte we nodig hebben. 
  
We verzoeken daarom alle ouders die gebruik willen 
gaan maken van opvang tijdens studie(mid)dagen om via 
mail (stichtingmichael@gmail.com) aan te geven voor 
welke dagen ze voor welke kinderen gebruik zullen gaan 
maken van deze opvang.  
(Voorbeeld: Als er een studiedag op dinsdag valt, heb ik 
opvang nodig voor twee kinderen van 8.30 tot 12.45) 
Mochten we dit kunnen realiseren, dan valt deze opvang 
onder de wet Kinderopvang zodat, indien voldaan wordt 
aan de voorwaarden voor deze regeling, daarvoor 
kinderopvangtoeslagen aangevraagd kunnen worden. 
Met vriendelijke groet, Patricia Jansen 
 

De luizen zijn nog niet onder controle. Blijf uw kinderen 
goed controleren. 
 

 

Denkt u aan het inleveren van het opgaveformulier 
ouderbijdrage. Graag uiterlijk voor de zomervakantie 
inleveren op het secretariaat of opsturen (denk aan de 
portokosten) aan Rita Vrielink, Horstlaan 4, 7602 AM 
Almelo. Maakt u de ouderbijdrage zelf over, verzoeken 
wij u voor uw eigen administratie een kopie te maken van 
het opgaveformulier 
 

Thirza heeft mijn boek meegenomen 
naar school t.b.v. de mineralogie 
periode. 
Helaas is het niet teruggekomen. 
Nu is het foetsie. 
Niet in de klas, niet in de boekenkast, 
niet in de bieb. 
Wellicht heeft iemand het mee naar huis 
genomen. 

Zou diegene het weer kunnen retourneren bijv. op het 
secretariaat? 
Ik heb het boek nodig voor mijn studie. 
Groet, Greetje. 
 

mailto:stichtingmichael@gmail.com
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Vanaf dinsdag staat er weer een tafel met gevonden 
voorwerpen in de hal. Kijk of er iets van uw kind(eren) 
tussen zit. Vrijdag 3 juli mag ieder meenemen wat van 
zijn of haar gading is. De rest gaat naar de 
kringloopwinkel. 

Het is alweer zover, het einde van het schooljaar is 
inzicht. De tijd is om gevlogen. 
Als biebteam willen we dan ook nog 1 keer een 
boekenkraam neerzetten. Dit zal op 1 juli op de laatste 
woensdag voor de zomervakantie plaatsvinden. 
We zullen, net zoals op de voorjaarsmarkt, behoorlijke 
kortingen geven op de boeken van onze boekenkraam, 
dus echt de moeite waard om te komen kijken!  
Leuk om nieuwe boeken aan te schaffen voor de lange 
zomervakantie om samen op rustige momentjes met uw 
kind te lezen. 
We hopen jullie te ontmoeten bij de boekenkraam! 
Lieve groeten, 
Namens het biebteam,  
Annemargreet, Ron, Roelien en Marlouk 
 

 

Komende week graag alle nog thuis rondzwervende  
Toermalijnshirts inleveren op school. Liefst schoon, maar 
liever vies terug dan niet terug. 
 

Zaterdag 27 en zondag 28 juni, heeft Charlotte Luijerink 
haar uitverkoop tentoonstelling van haar schilderijen - 
poetisch abstract in aquarel- in de Polletuin in 
Ruinerwold, Haakswold 33, van 12.00 - 17.00 uur. 
Kinderen ook hartelijk welkom. 
 

Zaterdagmiddag  27 juni 2015  van 16:00 tot 17:00  kunt 
u in de Schakel, hoofdstraat 149, Zuidwolde naar het 
zomerconcert van Viva la Musica komen luisteren.   
Het geheel staat onder leiding van Ceciel van der Zee en 
de koren worden begeleidt door Alma Grooters aan de 
piano. Toegang € 8,- voor volwassenen, € 2,- voor 
kinderen van 5 tot 16 jaar. 
Voor de kinderen tot 5 jaar is er tijdens het concert 
opvang met een lieve oppas. 
 

De eindejaarsschoonmaak voor de kleuters is woensdag 
1 juli en de eindejaarsschoonmaak voor klas 1 t/m 6 is 
vrijdag 3 juli. Op de lijst staan een aantal ouders, maar 
vele handen maken het werk licht, dus kan je helpen, 
steek dan ook even de handen uit de mouwen. 
 

Dieuwke Simon/Abel, Cachelle, Noah en Doortje 
Herma  Meike, Stijn, Djoolz en Isabel 
 

Klas 1  Jiri 
Klas 2  Joris, Julia en Priya 
Klas 3  Mathieu, Rozemarie, Anna en Norah 
Klas 4  Caper, Toon, Nienke, Leoni, Duco en 

Roos 
Klas 5  Lee-Lou, Joost, Hidde 
Klas 6  Lotte, Iris, Auke en Janiek 

 
 


