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JAARINFORMATIE OBS TOERMALIJN

Op de nu volgende bladzijden treft u specifieke informatie aan met betrekking tot het schooljaar 2021-2022 op
OBS TOERMALIJN

De tekst is aangepast met de gegevens zoals die in augustus 2021 bekend waren.
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Het adres en de ligging van het gebouw
Het adres van onze school is Randhoornweg 35, 1422 WX Uithoorn.
tel.: 0297-303478.

Postadres: Postbus 569,1420 CB Uithoorn.
Onze school bevindt zich in de Brede school Legmeer. Dit gebouw is op 26 oktober 2009 in gebruik genomen.

Webpagina Toermalijn
De website van onze school is te bekijken op: www.toermalijn-uithoorn.nl
Hier kunt u ook belangrijke informatie zoals schoolgids en de nieuwsbrieven lezen.

De directie van de school
De directeur van de school is: Marisha Hogerwerf-Bubberman, telefoon 0297-303478
Mailadres: marisha@toermalijn-uithoorn.nl

Samenstelling team.
We hebben twee kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8 zijn allemaal homogene groepen.

groep: leerkrachten:

1/2 a Claudia Kok
Suzanne Hartog

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag

1/2 b Gaby Gorter
Sandra Kous

maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag

3 Anouk Joren
Freeke Woltering

maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag

4 Ilse van Doeland
Suzanne Hartog

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
vrijdag

5 Marielle Oosting (t/m 17 september)
Carolien Jonker (vanaf 1 oktober)
Harm-Jan Breman

maandag, dinsdag, ,woensdag,donderdag,vrijdag
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
dinsdag

6 Carolina van Haaften maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

7 Melissa Obsuna
Suzanne Hartog

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
donderdag

8 Tabitha Özel
Harm-Jan Breman

maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag

Interne begeleiding: Nicolette Lenstra
Remedial teaching (vrijwillige basis): Hannalie Kaplan (dinsdag, donderdag)
Onderwijsassistenten: Debby de Voijs (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)

Karen Brugman (dinsdag, woensdag om de week, donderdag)
Gijs Visser (woensdag, vrijdag)

Vakleerkracht gymnastiek: Sanneke Vonk (maandag, donderdag)
Conciërge: Jan Outshoorn
Directie: Marisha Hogerwerf-Bubberman (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
ICT / administratie (vrijwillige basis): Jan Outshoorn (donderdag, vrijdag)
Gedragsspecialist: Carolien Jonker (vanaf 1 oktober)
Rekenspecialist: Freeke Woltering
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Schooltijden

Wij werken met een vijf-gelijke-dagen-model. Dat wil zeggen dat voor alle dagen van de week dezelfde
schooltijden gelden.

Maandag tot en met vrijdag: 08.30 uur - 14.15 uur.
Alle leerlingen hebben lunchpauze op school.

Gym groep 1 en 2
Groep 1/2 gebruikt gedurende de week voor de bewegingslessen regelmatig de speellokalen van de Brede
school. Wilt u uw kind gymschoentjes (liefst zonder veters en voorzien van naam) in een tasje mee naar school
geven? De schoentjes kunnen dan op school bewaard blijven. Overige kleding is niet nodig. Verder is het
raadzaam uw kind makkelijk schoeisel aan te doen. (eenvoudige sluiting, instappers of laarzen).
Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de bewegingsles.

Gym groep 3 t/m 8
De kinderen van groep 3 t/m 8 maken voor de gymnastieklessen op maandag en donderdag gebruik van de
gymnastiekzalen van de Brede school.
Om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan deze lessen is de volgende kleding verplicht:

● t-shirt, sportbroek (kort) of turnpakje (gymnastiekpakje)
● gymnastiekschoenen (geen zwarte zool).

Sieraden het liefst thuis laten, maar in ieder geval tijdens de les afdoen en in de klas in het eigen laatje leggen
of een met de groepsleerkracht afgesproken andere plaats. Lange haren dienen tijdens gymnastiek gedragen
te worden in een staart of vlecht.

Aanbod GGD Jeugdgezondheidszorg basisonderwijs
De jeugdgezondheidszorg van de GGD houdt zich bezig met een gezonde ontwikkeling en opvoeding voor alle
kinderen van 0-19 jaar. De JGZ verricht individueel onderzoek en geeft voorlichting, advies, en kortdurende
begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en ouders. Uitgangspunt is dat de JGZ signaleert en verwijst, maar
niet zelf behandelt.

Specifiek aanbod ouders en kinderen basisonderwijs
❑ Onderzoek kinderen groep 2

De jeugdverpleegkundige onderzoekt bij alle kinderen van groep 2 het gehoor, het gezichtsvermogen, de lengte en
het gewicht. Dit gebeurt op school. Als ouder ontvangt u vooraf een vragenlijst over de gezondheid van uw kind
om in te vullen. Als er bijzonderheden zijn, volgt een nader onderzoek op de GGD-vestiging.

❑ Onderzoek kinderen groep 7
De jeugdverpleegkundige voert dit onderzoek uit. Onderwerpen die hier met name aan de orde komen zijn:

lichamelijke groei en ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, gedrag en sociale contacten. Op indicatie is er
aandacht voor het gehoor en het gezichtsvermogen. Als ouder ontvangt u een vragenlijst en een uitnodiging om
bij het onderzoek aanwezig te zijn.

❑ Vaccinatie 9-jarigen
Alle 9-jarigen krijgen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging voor twee inentingen: de BMR

(Bof, Mazelen, Rode hond) en de DTP (Difterie, Tetanus, Polio).

❑ Onderzoek op indicatie
Er kan altijd een onderzoek op indicatie plaatsvinden. Dit kan wanneer er specifieke signalen of vragen zijn van u,

vanuit het consultatiebureau of van een leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. Ook voor bedplas
begeleiding en vragen over hoofdluis kunt u een beroep op de GGD doen.

Wilt u meer informatie?
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U kunt de website bezoeken: www.ggd.amsterdam.nl

Jeugdhulp in Uithoorn
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Uithoorn verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die
het alleen niet redden op het gebied van opvoeding, (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen.
Voor zorg en begeleiding kunt u altijd naar de vertrouwde gezichten als uw huisarts, Vita Maatschappelijk werk,
MEE of de GGD. Met vragen over WMO, jeugd en werk en inkomen, kunt ook terecht bij het Sociaal Loket.
Bij het Sociaal Loket kunt u terecht voor alle vragen over wonen, welzijn, zorg, overlast ondersteuning, werk,
inkomen, opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp. De medewerkers van het Sociaal Loket
gaan met u in gesprek om uw vraag helder te krijgen. Soms bent u met dit gesprek genoeg geholpen om
daarna zelf verdere stappen te zetten. Soms heeft u wat meer hulp nodig om de weg te vinden. De
medewerkers van het Sociaal Loket wijzen u dan de weg naar de juiste instellingen. Ook kunnen zij u verder
helpen als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk of activiteiten bij u in de buurt.
U kunt met het Sociaal Loket bellen om een afspraak te maken. Het Sociaal Loket is telefonisch bereikbaar
via het nummer 0297- 513111.

Ouder & Kind Adviseur (OKA) op school
De Ouder & Kindadviseur op scholen helpt ouders en kinderen, waardoor zorg en ondersteuning dichtbij
georganiseerd kan worden.Onze OKA is Anne van Dijk. Zij is in de even weken op  donderdagmiddag op school, van
13.45-15:15 uur.
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij u thuis. U kunt bij de Ouder & Kindadviseur terecht als u vragen
heeft over het opvoeden of opgroeien van uw kinderen. De vragen of problemen hoeven niet gerelateerd te zijn aan
school. Het kunnen onder andere vragen zijn over het gedrag van uw kind, zoals ruzie maken of woedeaanvallen.
Maar ook als u in scheiding ligt en u merkt dat dat effect heeft op uw kinderen. 

Boekenparadijs Brede school
De Brede school beschikt over een Boekenparadijs, dat is opgezet en beheerd wordt door de drie scholen:
Toermalijn, de Kwikstaart en de Dolfijn. Iedere vrijdag gaan de groepen naar het boekenparadijs. Dat gebeurt onder
toezicht van de leerkracht. Ouders en leerlingen van groep 8 helpen in het boekenparadijs. Het boekenparadijs heeft
een ruime collectie lees- en informatieboeken. Alle kinderen krijgen een pasje om boeken te lenen uit het
boekenparadijs. Zo wordt bijgehouden welke boeken de kinderen in hun bezit hebben.

Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden met de groep gevierd. Een gezonde traktatie zou geweldig zijn! Tips en
ideeën zijn er te vinden op internet.

Kinderen
groep 1 en 2 Bij aanvang van de schooltijd wordt de jarige in het zonnetje gezet. De ouders kunnen

daarbij aanwezig zijn. Deze viering duurt ongeveer 25 minuten. Zo rond de ochtendpauze
mogen ze dan de "klassen rond". Wilt u met de leerkracht overleggen wanneer uw kind de
verjaardag op school kan vieren en kan uitdelen?

groep 3 t/m 8 Rond de ochtendpauze vieren we de verjaardag. De kinderen mogen
als ze dat willen daarna ook de "klassen rond".

Er zijn steeds meer kinderen met voedselallergieën. Heeft uw kind een allergie? Dan is het prettig als er op school een
‘trommeltje’ aanwezig is met eigen traktaties. Mocht er iets uitgedeeld worden wat uw kind niet mag eten in verband met
een allergie, dan kan hij/zij altijd iets pakken uit het eigen trommeltje.

Ochtendpauze
Om ongeveer 10 uur hebben de kinderen een klein pauzemoment. Voor dit pauzemoment nemen de kinderen van
thuis een tussendoortje en wat te drinken mee. Denk hierbij aan een beker met water of limonade. Zorg ervoor dat de
beker goed afsluit en voorzien is van naam.

Fruit als tussendoortje
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het op school fruitdag. We verzoeken u uw kind die dagen alleen fruit
mee te geven voor de ochtendpauze. Op woensdag is het op school Koekdag, dan mogen de kinderen een gezond
tussendoortje meenemen als Liga, rijstwafel. Graag niet te veel meegeven, het is immers een tussendoortje.

Speelgoedmiddag
Regelmatig, meestal de middagen voor de vakanties, hebben de kinderen van groep 1/2 en 3 een
"speelgoedmiddag". Dit houdt in dat de kinderen hun eigen speelgoed mee naar school mogen nemen. Er wordt die
middag niet met het schoolmateriaal gespeeld. Het is de bedoeling om de kinderen met elkaars speelgoed te laten
spelen, zodat ze leren iets met een ander te kunnen delen. "Speelgoed" zoals geweren, sabels e.d. of een exemplaar
van iets elektronisch of elektrisch dat uit zichzelf "speelt", zijn niet geschikt om mee in de klas te spelen. De kinderen
moeten er echt iets (samen) mee kunnen doen. U krijgt van tevoren altijd een berichtje als er een speelgoedmiddag
is.
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Schoolreisje
Ook dit schooljaar wordt er door de ouderraad een schoolreisje georganiseerd. De leerlingen van groep 8 gaan aan
het eind van het schooljaar op schoolkamp. Zij gaan naar Het Zwaluwnest in het Groene Hart.

Op de fiets naar school
Gezien de bereikbaarheid van de school komen er ook kinderen op de fiets naar school. Zij dienen hun fiets in onze
fietsenstalling bij de toegang tot het schoolplein (rechts voor het speelbos) te plaatsen. De fietsenstalling aan het
Hermelijnpad wordt gebruikt door de Dolfijn. Er mag op het schoolplein niet gefietst worden.
Er mag absoluut niet gefietst worden op het schoolplein! Ook niet door volwassenen!
Verder accepteert de school geen enkele aansprakelijkheid bij vermissing of beschadiging van deze fietsen.

Het rapport
Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer een schriftelijk rapport ontvangen. Het eerste rapport
op 1 februari en het tweede op 1 juli. De kinderen van de groepen 2 krijgen één rapport en ontvangen hun rapport op
1 juli.

Oudergesprekken
Drie keer per jaar staan er gesprekken gepland. Vanaf groep 4 is dit een KOL-gesprek (kind-ouder-leerkracht). De
gesprekkenronde in oktober en februari zijn verplicht. We ontvangen graag van iedere leerling een ouder op gesprek.
In juli is er een gesprekkenronde op aanvraag. Natuurlijk blijft het zo dat u ook op andere momenten altijd welkom
bent om over het functioneren van uw kind in de groep met de leerkracht te komen praten als u daar als ouder
behoefte aan heeft.

Graag uw aandacht en begrip voor het volgende…….
● We willen onze lessen graag op tijd beginnen. Dus gaan we er van uit dat de kinderen op tijd in de klas zijn;
● Mededelingen aan leerkrachten over bijvoorbeeld artsbezoek e.d. liefst via de Zinus-app;
● Na schooltijd zijn zij natuurlijk altijd bereid om op uw vragen in te gaan en kan er ook een afspraak worden

gemaakt;
● Belangrijke telefoontjes zoveel mogelijk vóór of na schooltijd.

De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR regelt de medezeggenschap in het onderwijs. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een
reglement. De MR bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden van onze school. De leden van de MR geven
adviezen aan het bestuur en nemen beslissingen over allerlei schoolzaken, b.v. vaststelling van de
schooltijden, bespreking schoolplan, schoolgids, etc.

De leden van de MR zijn:
OBS Toermalijn Mail: Telefoon

ouders: leerkrachten:

Dhr. G. Knol (VZ) mr@toermalijn-uithoorn.nl N.n.b. 0297-303478

Mevr. A. Sparnaaij mr@toermalijn-uithoorn.nl N.n.b. 0297-303478

Dhr. J. Adolfse mr@toermalijn-uithoorn.nl

De Ouderraad (OR)
De ouderraad is een vereniging van ouders binnen de school en houdt zich in samenwerking met het team bezig met
het organiseren van verschillende festiviteiten, zoals Sinterklaas, kerstfeest, schoolreis en schoolkamp e.d.
Ook zorgt de ouderraad voor de coördinatie van de ouderhulp, zoals begeleiding van sportevenementen.

Daarnaast heeft de ouderraad als taak:
-beheer van het ouderfonds (ouderbijdragen)
-bij de ouders belangstelling voor de school te kweken
-de belangen van de school voor te staan bij de MR.

De activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, worden bekostigd uit het ouderfonds, waar iedere ouder
op vrijwillige basis aan meebetaalt.
De vergaderingen van de MR en OR zijn openbaar.
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Ouderbijdrage.
De ouderbijdrage wordt vanaf augustus jaarlijks door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vóór de
zomervakantie vastgesteld (WMS). De besteding van de ouderbijdragen is een zaak van en voor de OR.
Festiviteiten, excursies en sportgebeurtenissen, collectieve ongevallenverzekering, lidmaatschap van VOO (een
belangenvereniging van ouders in het openbaar onderwijs) e.d. vormen de grootste uitgavenposten.

Hierbij de bedragen van dit schooljaar: Schooljaar 2021-2021 Totaal: Per leerling € 55

Voor het innen van de ouderbijdrage zijn we een samenwerking aangegaan met ClubCollect. ClubCollect is geen
incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze school om ervoor te zorgen dat ouderbijdrage innen
makkelijker gaat. Begin oktober ontvangt u of uw partner een betaalverzoek en verdere instructies via e-mail.

Jaarkalender 2021-2022
Dag Maand Activiteit

23 augustus Eerste schooldag

20 september Studiedag - Leerlingen vrij

22 september Informatiemiddag via Google Meet

29 september Kinderpostzegelactie groep 7 en 8

6 oktober Start Kinderboekenweek

15 oktober Studiedag - Leerlingen vrij

Vanaf 16 oktober Herfstvakantie

Week van 25 oktober KOL gesprekken

1 december Sinterklaasfeest, leerlingen om 12:00u vrij

23 december Kerstdiner

24 december Leerlingen om 12:00u vrij

25 t/m 9 december/januari Kerstvakantie

Vanaf 17 januari LVS-toetsen

Vanaf 26 januari Nationale Voorleesdagen groep 1 t/m 4

11 februari eerste rapport mee

14 t/m 18 februari rapportgesprekken

Vanaf 19 februari Voorjaarsvakantie

28 februari Studiedag - Leerlingen vrij

1 maart Studiedag - Leerlingen vrij

14 april Paasviering

14 april Podiumavond

17, 18 april Paasweekend

20-21 april IEP-toets groep 8

22 april Koningsspelen

Vanaf 25 april Meivakantie

Vanaf 23 mei LVS-toetsen
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24 mei Tweede Pinksterdag

23, 24, 25 mei Kamp groep 8

26, 27 mei Hemelvaart

15 juni Schoolreisje

22 juni Schoolvoetbal

24 juni Studiedag- Leerlingen vrij

24 juni Schoolfeest

1 juli Derde schriftelijke rapport

In de week van 11 -1 5 juli Afscheid groep 8

15 juli Studiedag - Leerlingen vrij

16 - 28 juli-augustus Zomervakantie

Randhoornweg 35
1422 WX Uithoorn

0297-303478
info@toermalijn-uithoorn.nl

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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