Nieuwsbrief eind schooljaar 2016-2017
Beste ouders/verzorgers,
Ja, u ziet het goed. Ik heb het nieuwe logo er maar zo, hup, neergezet! Het
afgelopen jaar hebben we, het team, de MR en ik verschillende logo’s voorbij
zien komen. Overal is over gesproken en gestemd. De juiste, meest passende
kiezen bleek niet gemakkelijk.
En toch…kwam uiteindelijk een rustig logo naar voren. In 1 kleur, groen
“natuurlijk”. Met daarbij een gevouwen vliegtuigje, die een eigen route volgt.
Hoe mooi waren gisteren de woorden van meester Roy; Groep 8 vliegt uit!
De basisschool;
ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door, soms even weer terugvliegen
en dan weer vooruit. Uiteindelijk…vliegen ze uit.
Kortom, het nieuwe logo. Komt ook terug komend schooljaar in en op alles. U
zult het zien.
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door de vele onverwachte gebeurtenissen.
Saamhorigheid is een woord dat daar bij past. Samen ertegen aan. Letterlijk
en figuurlijk. Voor de school betekende dat het begin van een nieuw
onderwijsconcept, uiteindelijk in 3 groepen. Veel moderne methodes gaan
hun intrede doen. Mooi.

Maar van groter belang is de mens, de mensen die hier al jaren stonden. Alie
en Ria. Ria gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Ze heeft genoten
van haar afscheidsfeesten!

Alie heeft beloofd ons op de hoogte te houden. Wij hopen dat ze eind
augustus wederom een goede uitslag zal krijgen…We wensen haar heel veel
voorspoed toe in haar ziekteproces. Naast dat wij haar vaak bezochten, zijn
er hartverwarmende bezoekjes, kaartjes en kadootjes vanuit ouders en
kinderen haar kant op gegaan. Saamhorigheid. Geweldig.

Tijdens onze gewonnen circusdag kwam een lach en een traan aan bod.
Hier bleek weer; zonder hulp van al die ouders, redden we het niet.

Ook komend schooljaar staan wij, het team van de Tormijnschool klaar.
Weer hopen we op een mooie samenwerking met u.

OR-MR-GMR Nieuws
Bijdrage MR voor de laatste nieuwsbrief 2017
-In het kader van uitwisseling van kennis en samenwerking, is er contact geweest
tussen de voorzitters van de MR-en van de scholen van ons onderwijsteam. Dit
contact wordt in het nieuwe jaar voortgezet en evt. uitgebreid.
-We hebben ons als MR ingezet om de formatie voor het nieuwe schooljaar rond te
krijgen. Er zijn vele gesprekken gevoerd. Het resultaat is u inmiddels bekend. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat de kwaliteit van ons onderwijs ook met de nieuwe
klassenindeling zal worden behouden.
-Het strategisch beleidsplan is afgerond en geldig voor de komende 4 jaar. Deze
staat op de site.

-De uitslag van het ouderparticipatie onderzoek volgt in september. Iedereen die
hieraan heeft meegewerkt onze hartelijke dank hiervoor.
-Onze schoolgids heeft een opfrisbeurt gekregen en is te vinden op de site.
-De Tormijnschool heeft een nieuw logo! Met dank aan de creatieve inbreng van
Lea van der Last.
-we hebben besloten om als school niet meer deel te nemen aan de sportweek.
-Op 12 september wordt er een onderwijscafé georganiseerd op school. Noteert u
deze datum alvast in uw agenda? Verdere info volgt t.z.t.
-De MR krijgt het nieuwe jaar een iets andere samenstelling. We gaan door het
kleinere team werken met 2 teamleden en 2 ouderleden met stemrecht. Het
stemrecht van de oudergeleding gaan we rouleren per jaar.
De MR en de GMR hebben afgelopen jaar over veel schoolzaken mee kunnen
denken, praten en stemmen. Hartelijk dank daarvoor!

OR
De OR heeft afgelopen schooljaar ook ontzettend veel gedaan. Een paar van de
activiteiten zijn;
-

Sinterklaas
Kerst
Afscheid groep 8
Circus dag
Afscheidsfeestjes
Kampen

Onmisbaar zijn ze! We hopen komend schooljaar dat we weer zo fijn kunnen samen
werken.

Natuurlijk zijn alle ouders welkom om te helpen!

Even voorstellen:
Anouk Heutinck
Mijn naam is Anouk Heutinck en komend schooljaar zal ik de
leerkracht zijn van groep 1/2/3 en groep 6/7/8! Ontzettend leuk
dat ik bijna alle kinderen van de Tormijnschool les zal geven.
Ik woon buitenaf in Beltrum op een klein boerderijtje. Daar woon
ik samen met mijn vriend Tim. Samen gaan we graag actief de
tuin in, aan de wandel met de honden of lopen we een
survivalrun in de omgeving. Naast de enorme liefde voor de
survivalsport ben ik ook een fanatieke volleybalster. Komend jaar
wordt mijn 10e jaar in het eerste damesteam van KerkemijerGemini in Borculo. Daar kom ik ook oorspronkelijk vandaan.
Een ander kenmerk van mijzelf is dat ik graag een uitdaging aan
ga. Onlangs heb ik nog meegedaan aan het voorprogramma van Expeditie
Robinson. Het leek mij een spannende uitdaging om te overleven op een
onbewoond eiland. Dit jaar mogen er voor het eerst weer vier onbekende
Nederlanders meedoen. Van de 1600 deelnemers ben ik tot de laatste 20 gekomen.
Bij de allerlaatste ronde ben ik niet doorgekomen. Helaas, maar wel een hele
ervaring rijker!
Met mijn fanatisme met sport, liefhebberij voor het buitenleven en enthousiasme
voor het dorpsleven hoop ik jullie te voorzien van een goed en gezellig schooljaar!
Groetjes,
Juf Anouk

Sonja Grooters
Ik ben Sonja Grooters, 46 jaar en woon in Neede. In het nieuwe schooljaar zal ik
lesgeven aan groep 6,7 en 8. Ik ben getrouwd met Hans Grooters en wij
hebben twee kinderen, Lars (5) en Femke (8), zij zitten op de Hofmaatschool.
Op dit moment ben ik nog druk bezig met de musical van groep 8 van de Diekmaat.
Ik heb ruim 24 jaar op de Diekmaat gewerkt, vaak in de bovenbouw. Ik heb daar
altijd met veel plezier gewerkt, maar nu lijkt het me leuk om op een andere school
aan de slag te gaan. De samenstelling van het team op de Tormijn is de laatste jaren
veranderd. Ik zie er naar uit om daar mijn steentje aan bij te dragen.

Ook lijkt het me een uitdaging om aan de combinatie 6,7 en 8 les te geven. Hiervoor
moet je een goede organisatie neerzetten en weten welke kinderen op
welk moment behoefte hebben aan instructie. Ook zullen de kinderen elkaar gaan
helpen en instructie geven. Daarnaast zullen we het komend schooljaar gaan
werken met Snappet, een pilot is al afgerond, maar voor mij is het nog nieuw. Het lijkt
mij een goede manier om kinderen oefenstof te bieden die ze nodig hebben.
In mijn vrije tijd skeeler ik graag. In de winter ga ik een
keer per week naar de ijsbaan in Enschede, om daar
mijn rondjes te draaien. Verder houd ik van wandelen,
fietsen en heb ik veel interesse in de natuur. Ik ben
actief binnen de Vogelwerkgroep Berkelland. Samen
met mijn man controleren we bv. de steenuilkasten en
aan het huis hebben we nestkasten voor gierzwaluwen
hangen. In het voorjaar probeer ik tijdens de lessen
Natuur en techniek altijd wat aandacht te besteden
aan het herkennen van vogelgeluiden.
Ik kijk er naar uit om op de OBS B.Tormijnschool te
beginnen en de kinderen en hun ouders te leren
kennen. Tot ziens!

Jarig in juli of augustus? Gefeliciteerd!!
JULI
1 Stijn van Es (2008)
8 Myrte Bannink (2005)
8 Teun Timmerije (2011)
18 Femke Broekhof (2006)
20 Lore de Torbal (2009)
24 Manouk M Mengerink (2008)
27 Mila de Torbal (2007) 6 28 Charissa Reis (2006)
AUGUSTUS
3 Noah Boesveld (2005)
18 Laura Slotboom (2009)
20 Britt Tijhuis (2009)
23 Tijn Rijkenbarg (2005)
25 Marin Poelert (2005)
26 Silas Pasman (2009)

Tot maandag 28 augustus!

