Nummer 4, december 2019
Hierbij ontvangt u de vierde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN










6 januari
10 januari
15 januari
17 januari
Rotterdam
21 januari
27 – 31 januari
7 februari
8 februari
13 februari

: Start lessen (08:20 uur)
Feestje!
: Terugkommiddag examenkandidaten 2019
: Lesjesmiddag voor leerlingen groep 8
: Examenkandidaten economie naar het Belasting & Douane Museum : minirooster i.v.m. BHV-training en ontwikkelmiddag
: Toetsweek klas 1 en 2 + SE-week klas 3 en 4
: minirooster i.v.m. onze Open Dag + rapportuitreiking
: Open Dag 11:00 uur – 15:00 uur
: Ouder-Leerling-Mentorgesprekken klas 1, 2, 3 en 4 (inschrijven vanaf 3 februari)

ONDERWIJS
Wat gebeurde er allemaal in december

Sinterklaas

Spaans eten !

Topwerk bij Fine-Art

Naar de Kunsthal

Veel Theater

Leesproject klas 1 en 2
 Op de TooropMavo kennen we al enkele jaren het leesproject. Het project betreft ‘vrij lezen’. Vrij lezen is een
aanpak waarbij leerlingen meerdere keren per week op school allemaal tegelijk lezen in een zelfgekozen
leesboek. Vrij lezen verbetert de leesvaardigheid, vergroot de woordenschat en de kennis van de wereld. Dit
betekent dat alle leerlingen uit klas 1 en 2 iedere schooldag verplicht een leesboek bij zich hebben. Zij
kunnen daar niet alleen bij Nederlands uit lezen, maar ook tijdens rustmomenten bij andere vakken. Ook als
zij een keer eerder klaar zijn met het maken van een toets kunnen zij de resterende tijd gebruiken om iets te
lezen. Met ingang van 2020 willen we het leesproject weer stevig op de kaart zetten. Het is dan ook de
bedoeling dat alle betreffende leerlingen 6 januari een leesboek bij zich hebben. Leerlingen kunnen vaak
gratis lid worden van een bibliotheek, maar ze kunnen natuurlijk ook een ‘eigen’ boek ruilen met een mooi
boek van een medeleerling; zeker als deze daar enthousiast over kan vertellen.
Leren in de vakantie
 Een vakantie is natuurlijk om lekker uit te rusten. Maar het spreekwoord: ‘Rust Roest’ is er ook niet voor
niets. Drie weken na de Kerstvakantie staat de 1e toetsweek voor klas 1 en 2 en een SE-week voor klas 3
en 4 op het programma. Deze toetsen kennen een zwaardere weging en hebben zodoende een behoorlijke
invloed op het gemiddelde. Om die reden vinden wij het raadzaam om in de vakantie een planning ter
voorbereiding te maken en daar ook al iets van ten uitvoer brengen. Daarbij geeft een goede planning ook
rust. Zie ook: https://www.detooropmavo.nl/leerling/ptopta
Promotiefilmpje
 Op 12 december is er op school een nieuw promotiefilmpje gemaakt. Met een professionele filmploeg en
met de medewerking van onze leerlingen uit 1A en 1B hebben we getracht in beeld te brengen waar de
TooropMavo voor staat. Het filmpje is bedoeld voor de leerlingen van groep 8 en zal binnenkort op onze
website verschijnen. De regisseurs waren erg tevreden en gaven een groot compliment aan onze leerlingen.

ORGANISATIE
Social X-mas 2019
Het was weer fantastisch: Klas 1 heeft haar best gedaan op de schaatsbaan om zoveel mogelijk geld op te halen
voor stichting Jarige Job. Er was zelfs iemand die 30 rondjes heeft geschaatst!! Ook was er een originele
‘cadeaubeurs’ voor klas 1. Klas 2 had diverse workshops in het teken van ‘Share & Care’. Ze hebben mooie
geurkettingen, zeepjes en kaarten gemaakt en… uitgedeeld! Ook hebben ze elkaars lunch gedeeld, elkaar beter
leren kennen via sport, spel, yoga, een pub quiz en…. hebben zij een mini BHV-training gehad zodat ze een
ander kunnen helpen. Bij de bovenbouw waren er veel kinderen die zich ingezet hebben bij de arbeidspool. Een
dagje ‘handen uit de mouwen’ en met de dagopbrengst een sociaal-project ondersteunen. Er waren veel sociale
projecten in de bovenbouw. Een spelletjesmiddag in een verzorgingstehuis, helpen en eten bij hotspot-hutspot en
de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Een activiteitenmiddag op het AZC, helpen bij een basisschool, cup-cakes
bakken en verkopen, een tiptop ‘high tea’ die verzorgd werd bij het Ronald McDonald huis, boodschappen doen
voor ouderen, enz …… Het blijft een mooie en bijzondere dag, ‘Social X-mas’!!

Ouder-Leerling-Mentorgesprekken
 Op 13 februari vinden er weer Ouder-Leerling-Mentorgesprekken plaats voor klas 1 t/m 4. Na de toetsweek
wordt het eerste semester afgerond en wordt de tussenstand opgemaakt. De rapportage ontvangt u op
7 februari. Tijdens de gesprekken blikken we niet alleen terug, maar kijken we ook vooruit. Wat gaat goed en
waar zijn er verbeteringen nodig. Ook wordt er gekeken naar het onderwijskundig loopbaanperspectief. Een
belangrijk moment dus om samen (leerling, ouder en mentor) aan tafel te zitten. Inschrijven kan vanaf
3 februari via onze website.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Mevrouw Van Dam (docente wiskunde) beëindigt aan het einde van deze maand haar werkzaamheden op
de TooropMavo. De heer Karamercan (1C) en mevrouw De Nekker (2A) nemen haar lessen vanaf 6 januari
over. Gilli Maltha is inmiddels begonnen als stagiaire Nederlands. Van harte welkom en veel plezier.
Leerlingen
 Complimenten voor alle leerlingen die van Social X-mas 2019 weer een groot succes hebben gemaakt. Mooi
en bijzonder om op deze manier iets voor een ander te kunnen betekenen! Ook alle ouders natuurlijk
bedankt voor hun support.
Namens het team van de TooropMavo wens ik u:

‘Fijne Feestdagen en een mooi en inspirerend 2020’
Martin van Zanten

