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Nieuwsbrief April  

 
Beste ouders, verzorgers,  
Hierbij sturen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toe met daarin belangrijke 

data voor de komende periode en nieuwsberichten over de ontwikkelingen 

in en rondom de school. 

Kalender april 2022  Kalender mei 2022 

5 april Nationale buitenlesdag 13 mei Muziek workshops groep 5-8 

7 april Lootjes trekken Paaslunch 17 mei MR vergadering 

7 april Muziekmarkt groepen 1-6  17 mei Natte gymles  

8 april presentatie workshop ronde 

4 

18 mei Basketbal toernooi Neede 

 

12 april Technieklokaal groep 7-8 23 -25 mei Groep 7-8 schoolkamp  

13 april Voetbaltoernooi groep 7-8 24 -25 mei Groep 5-6 schoolkamp 

14 april Paaslunch groep 1-8 26-27 mei Hemelvaart + vrije vrijdag 

15 april Einde schoolfruit project   

15 april Studiedag, alle leerlingen vrij 

(Goede vrijdag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 april 2e paasdag 

20 en 21 

april 

Cito eindtoets groep 8 

22 april Koningsspelen 

25 april Meivakantie t/m 6 mei 
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Even voorstellen 

Hoi allemaal, ik ben Merle te Focht, 21 jaar 

en studeer Voeding en Diëtetiek in 

Nijmegen. Ik zit in mijn 3e jaar en dat 

betekent dat ik een minor mocht kiezen. Ik 

heb gekozen voor ‘het kind centraal’. Deze 

minor houdt in dat ik van alles ga leren over 

het kind en hoe je later als professional het 

beste met ze aan de slag kan gaan. Daar is 

natuurlijk ook praktische ervaring voor nodig. 

Daarom ben ik vanaf 10 maart begonnen  

met stagelopen op donderdagochtend in 

groep 1-2-3. Het lijkt mij erg leuk om even niet met voeding bezig te zijn en mij 

te focussen op het omgaan met kinderen en hun ontwikkeling te zien. Ik hoop 

hier erg veel te leren en hopelijk tot snel!  

Vertrouwenspersoon 

Binnen de school hebben wij een intern vertrouwenspersoon. Leslie 

Schuurman (leerkracht groep 1-2-3).  

Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten 

en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met 

docenten of locatiecoördinator willen doen. In het overleg met de interne 

vertrouwenspersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden.  

Gekeken wordt wie of welke instantie er ingeschakeld moet worden om tot 

de best mogelijke oplossing te komen.  

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe 

vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke klachtencommissie van de 

besturenorganisatie waarbij wij als school zijn aangesloten.  

De externe vertrouwenspersoon van onze school is MV. Yvonne Kamsma, 

[Iselinge / IJsselgroep Doetinchem, telefoon 088-0931439]. E-mail: 

Yvonne_kamsma@ijsselgroep.nl  

 

Hoe om te gaan met kinderen die vragen hebben over 

oorlog? 

Je kan er niet meer omheen: Rusland en Oekraïne zijn in 

oorlog. Grote kans dat jouw kind hier iets over opvangt, 

thuis, in de klas, op televisie of op social media. Het kan dus 

zij dat jouw kind hier vragen over heeft. Misschien maakt je 

kind zich zorgen of begrijpt het niet wat er precies aan de 

hand is. Of misschien kennen jullie mensen die daar wonen. 

mailto:Yvonne_kamsma@ijsselgroep.nl
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Of hebben jullie zelf te maken gehad met geweld of een gedwongen 

verhuizingwaardoor het extra reacties oproept in het gezin.  

In alle gevallen is het goed om over de oorlog te praten, maar hoe pak je dat 

aan? Het belangrijkste is: stel vragen en luister naar je kind. Een aantal tips die 

jou bij dit gesprek kunnen helpen. 

• Tip 1. Kijk, luister en stel vragen 

• Tip 2. Geef eerlijk antwoord 

• Tip 3. Houd je antwoord kort 

• Tip 4. Blijf erover praten  

• Tip 5. Let op meeluisteren en kijken 

Meer informatie behorend bij deze tips vindt u in de bijlage.  

Op school houden wij onze ogen en oren open en wanneer wij merken dat 

dit onderwerp een rol gaat spelen in het speel- en leergedrag zullen we hier 

uiteraard op reageren. Voor het onderwijs zijn hiervoor al vele lessen 

ontwikkeld die wij als leerkracht hiervoor in kunnen zetten.  

Mocht u hierover vragen hebben vraag het gerust aan de leerkracht.  

 

Nieuws vanuit de MR 

Er is nieuws te vertellen vanuit de 

MR. Namelijk dat Jessica is gestopt, 

met ingang van 8 maart 

jongstleden. Haar zoon Jens is naar 

een andere basisschool gegaan. Wij wensen Jens heel veel succes op zijn 

nieuwe school en hebben een gezellig afscheid gevierd met Jessica, ze heeft 

haar rol als voorzitter erg goed vorm gegeven, en daarvoor zijn we dankbaar. 

Dat betekent ook dat we meteen op zoek zijn gegaan naar een nieuw MR 

lid. Hanneke, moeder van Romano en Jayden, GMR lid, Krachtteamlid en 

actief bij het Kindcentrum) had zich al aangemeld voor deze rol, dus de 

verbinding was snel gelegd. Ze heeft op 8 maart j.l. meegedraaid in de 

vergadering en heeft er ook voor gekozen om meteen de voorzittersrol op 

zich te nemen. Welkom Hanneke! 

Ook Esther is MR-lid en zal na dit schooljaar sowieso gaat stoppen met haar 

rol binnen de MR, omdat haar dochter Cato naar het voortgezet onderwijs 

gaat. Heeft u interesse om ook deel te nemen aan de 

medezeggenschapsraad van de Tormijnschool dan nodigen wij u van harte 

uit!  

 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-1.-kijk,-luister-en-stel-vragen
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-2.-geef-eerlijk-antwoord
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-3.-houd-je-antwoord-kort
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-4.-blijf-erover-praten%C2%A0
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-5.-let-op-meeluisteren-en-kijken
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Afwezig 

In de week van 18 t/m 22 april is juf Leslie afwezig. Juf Karleen zal haar deze 

week vervangen. 

Hondenpoep op het plein 

De laatste tijd hebben we helaas regelmatig hondenpoep op het plein en op 

het voetbalveldje. Dit is natuurlijk naast dat het vervelend is, ook erg vies. Er 

zijn al meerdere leerlingen geweest die dit te laat hebben gezien met als 

gevolg vieze schoenen.  

Graag zouden we u willen vragen om hier samen met ons alert op te zijn. En 

aan alle hondenbezitters willen we vragen om het op te ruimen mocht het 

toevallig uw hond zijn die ons plein steeds uitkiest.  

 

Paaslunch 

We hebben ervoor gekozen om dit 

jaar weer een lunch te laten maken 

voor elkaar. Iedere leerling maakt een 

lunch voor een ander. Hiervoor 

worden vooraf lootjes getrokken op 

school zodat je vooraf weet voor wie 

jij de lunch gaat maken. De verrassing 

is natuurlijk dat de ander nog niet weet wie zijn of haar lunch gaat maken, 

hou dit dus ook nog even voor je.  

Donderdag 7 april worden er lootjes getrokken op school. Een week later, 

donderdag 14 april is de Paaslunch. De OR zorgt deze middag voor drinken.  

Vakanties schooljaar 2022-2023 

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de schoolvakanties onlangs vastgesteld 

door de MR. Ook zullen voor het schooljaar 2022-2023 studiedagen worden 

ingepland, maar deze zijn nog niet bekend. Zodra we dit weten brengen we 

u hiervan op de hoogte.  

 

Herfstvakantie    22 okt – 30 okt 

Kerstvakantie   24 dec – 8 jan 

Voorjaarsvakantie   25 feb – 5 maart  

Pasen     10 april 

Meivakantie    27 april – 7 mei 
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Hemelvaartsdag + vrijdag 18 + 19 mei  

Pinksteren    29 mei 

Zomervakantie   8 juli – 20 aug 

 

Einde schoolfruit 

Het einde van het schoolfruitproject is in zicht. In de week van 11 t/m 15 april 

is het de laatste week dat er schoolfruit wordt bezorgd op school. Dit 

betekent dat alle leerlingen vanaf dinsdag 19 april weer eigen fruit moeten 

meenemen naar school.  

We zien dat ook dit schooljaar het fruitproject weer een geslaagd project is 

geweest en we hopen dan ook volgend jaar weer opnieuw deel te mogen 

nemen hieraan.  

Mailadressen 

Binnen stichting oponoa wordt er gewerkt aan nieuwe mailadressen. Dit 

betekent dat leerkrachten binnen onze school een nieuw mailadres hebben 

gekregen. De ‘oude’ mailadressen zijn nog in werking, maar dit stopt t.z.t.  

 

Hieronder een overzicht van nieuwe mailadressen:  

l.schuurman@oponoa.nl Juf Leslie 

k.kleinbreedler@oponoa.nl Juf Karleen 

j.teravest@oponoa.nl Meester Jesse 

p.huurneman@oponoa.nl Juf Petra 

f.spijkerman@oponoa.nl Juf Fleur 

a.grobbee@oponoa.nl Juf Alice 

 

Sneltesten 

Het advies om 2x per week te testen met zelftesten, 

komt te vervallen. Deze week zullen we voor het laatst aan alle kinderen van 

groep 5 t/m 8 de zelftesten uitdelen.  

Zelftesten blijven wel beschikbaar voor de leerlingen en het personeel.  

Wilt u zelftesten blijven ontvangen voor uw kind, wilt u dit dan doorgeven via 

het mailadres: a.grobbee@oponoa.nl.   

U ontvangt dan op aanvraag testen, zoals nu ook het geval is voor de 

leerlingen.  

 

Online lessen 

Nu alles weer gewoon is geworden hebben we besloten om te stoppen met 

online lessen voor de leerlingen die ziek thuis zijn en/of in quarantaine zitten. 

We richten ons weer volledig op de groepsactiviteiten en het fysiek lesgeven 

in de groep. 

 

 

mailto:l.schuurman@oponoa.nl
mailto:k.kleinbreedler@oponoa.nl
mailto:j.teravest@oponoa.nl
mailto:p.huurneman@oponoa.nl
mailto:f.spijkerman@oponoa.nl
mailto:a.grobbee@oponoa.nl
mailto:a.grobbee@oponoa.nl
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Vanuit de Muziekvereniging 

De muziekverenigingen uit Geesteren, Noordijk en Gelselaar starten 9 mei 

met een nieuw muziekproject voor kinderen uit groep 5 en 6 die nog geen 

instrument spelen. “Meteen samen spelen” komt in de plaats van Windkracht 

6. In 8 weken wordt toegewerkt naar een afsluiting waarbij het gezamenlijke 

leerlingenorkest van de drie dorpen de beginners zal begeleiden. 

 

Het buitenschoolse project start met twee introductielessen waarin de 

kinderen direct verschillende instrumenten gaan uitproberen. Na deze lessen 

kiest iedereen een instrument om in dit project mee verder te gaan. De 

daaropvolgende lesweken bereiden de kinderen op hun eigen gekozen 

instrument de uitvoering voor. Het project start op donderdag 12 mei van 

18.30 tot 19.15 in het Dorpshoes Gelster. De afsluiting vindt vlak voor de 

zomervakantie plaats. Voor de start van het project komen leden van de 

muziekverenigingen voor een gastles in de klas. 

De kosten voor dit project zijn €50,- per deelnemend kind, inclusief gebruik 

van instrument. 

Opgeven of vragen stellen kan via jeugd@excelsiorgelselaar.nl 

Bericht vanuit de bibliotheek 

Lezing 'Woordvindingsproblemen bij kinderen' 

Op dinsdagavond 19 april 2022 verzorgt Wilma Versteege in de 

Bibliotheek Lichtenvoorde een lezing over ‘Woordvindingsproblemen bij 

kinderen’. Ook zal ze die avond haar boek presenteren. De avond begint om 

19.30 uur. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen de presentatie 

bijwonen voor €2,50, niet-leden betalen €3,50. De koffie is inbegrepen. 
Aanmelden kan via 088-0062929 of via deze pagina: https://oostachterhoek.op-

shop.nl/13273/lezing-woordvindingsproblemen-bij-kinderen/19-04-2022 

Welkom 

Vanaf 7 maart is Marlo Bergsma bij ons op school gestart in groep 5. Wij 

wensen hem een hele fijne en leerzame tijd op de Tormijnschool! 

 

mailto:jeugd@excelsiorgelselaar.nl
https://oostachterhoek.op-shop.nl/13273/lezing-woordvindingsproblemen-bij-kinderen/19-04-2022
https://oostachterhoek.op-shop.nl/13273/lezing-woordvindingsproblemen-bij-kinderen/19-04-2022

