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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 4 dec.: viering Sinterklaas – om 12.00 uur vrij!
 17 dec.: 08.30 uur kerstviering Open Haven
 17 dec.: 13.15-15.15 uur vrij ivm kerstdiner
 17 dec.: kerstdiner
 18 dec.: om 12.00 uur start de kerstvakantie

INHOUD:
1. Sinterklaasfeest 4 december 2015
2. Kerstkaarten uitdelen
3. Schoolbibliotheek
4. Kwaliteit van het onderwijs

1. Sinterklaasfeest 4 december 2015
Afgelopen woensdag zijn er 2 pieten op school geweest om de uitnodigingen
uit te delen voor het Sinterklaasfeest op de Toermalijn.
Als het goed is, heeft uw kind deze uitnodiging meegenomen naar huis.
Sint komt met zijn pieten bij ons op school op vrijdag 4 december.
We hebben deze dag school van 08.30-12.00 uur.
Alle kinderen zijn dus ’s middags vrij.
We hebben er nu al heel veel zin in!
2. Kerstkaarten uitdelen
Het Sinterklaasfeest moet nog gevierd worden, maar toch nu vast iets over
kerst…
In december 2014 zijn er ontzettend veel kerstkaarten uitgedeeld in de klassen.
Wij vinden dit niet nodig, en zelfs storend als dit veel tijd van het dagprogramma kost.
Daarom de volgende afspraak:
Een kerstkaart voor de klas is leuk. Eentje is voldoende, de juf of meester zoekt daar dan een gezellig
plekje voor.
Een kerstkaart voor vriendjes en vriendinnetjes kan ook, maar dan graag uitdelen buiten schooltijd
en niet op school of in de klas.
3. Schoolbibliotheek
Vorige keer heeft het volgende in de Infotoer gestaan:
“Voor de vrijdagmiddag zoeken wij een ouder die wil
helpen met het innemen en uitlenen van de boeken.
WIE O WIE??
Elke vrijdag: 13.15-14.00 uur!
Graag doorgeven via: mbeek@toermalijn.net “
Tot nu toe is hierop nog geen reactie geweest.
We zijn dus nog steeds op zoek naar een ouder die op vrijdagmiddag kan helpen.

4. Kwaliteit van het onderwijs
Maandelijks ontvangt u van ons een bericht waarin wij u laten zien op welke manier wij werken aan
de kwaliteit van ons onderwijs. Onderwerpen die wij ontwikkelen, waarmee wij bezig zijn, waarmee
wij ons willen profileren. Hieronder het derde deel van dit schooljaar.
BMT (Bovenschools Management Team)
KBS de Zevenster, KBS de Toermalijn en ICB Kaleidoscoop werken nauw samen. Een kleine greep: om
de week vindt er overleg plaats tussen de directieleden van de scholen. Informatie wordt
uitgewisseld, gezamenlijke plannen worden gemaakt, problematiek wordt gedeeld, expertise wordt
uitgewisseld en ondersteuning wordt geleverd. Ook vindt uitwisseling en ondersteuning plaats door
leerkrachten tussen de scholen. De schoolbegeleider heeft nauw overleg met de intern begeleiders
en begeleidt hen bij de ondersteuning voor de kinderen. Met betrekking tot bijv. MRT en ICT wordt
expertise gedeeld en samengewerkt. Hierover bent u eerder geïnformeerd. Deze uitwisseling willen
wij de komende jaren uitbreiden.
Door deze nauwe samenwerking werkt de school aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Kent u nieuwe gezinnen die geïnteresseerd zijn in onze school? Nieuwe gezinnen kunnen altijd een
afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie van de school.
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

