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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 11 febr.: rapportagegesprekken
 16 febr.: rapportagegesprekken
 19 febr.: 13.15 uur leerlingenraad
 22 febr. t/m 26 febr.: VAKANTIE
 4 maart: 14.15 uur weeksluiting A
 11 maart: 14.15 uur weeksluiting B
 16 maart: 09.00-12.00 uur OPEN OCHTEND
 23 maart: Nationale rekendag - groep 1 t/m 8
 24 maart: 08.30 uur Paasviering Open Haven
 25 maart: goede vrijdag – leerlingen vrij
 28 maart: 2e Paasdag – leerlingen vrij
 29 maart: studiedag – leerlingen vrij

INHOUD:
1. Mad Science
2. Pilot bijeenkomst regio Flevoland
3. Vakantie Sport Spektakel

1. Mad Science
In de vorige Infotoer heeft een verkeerde link gestaan voor het inschrijven van de naschoolse
techniekcursus. KLIK HIER voor het juiste inschrijfformulier. Er zijn nu al meerdere inschrijvingen van
leerlingen van de Toermalijn, wauw hartstikke leuk!
Hierbij nog even de data, dag en tijd voor onze school:
Naschoolse Techniekcursus
Dag: Dinsdag
Starttijd: 15:30 uur
Dag 1: 22-3-2016
Dag 2: 5-4-2016
Dag 3: 12-4-2016
Dag 4: 19-4-2016
Dag 5: 10-5-2016
Dag 6: 17-5-2016
Alle informatie over de lessen, kosten en overige informatie kunt u vinden via bovenstaande link.
2. Pilot bijeenkomst regio Flevoland (Zeewolde)
Hierbij nodigen we alle moeders van kinderen met autisme uit om
deel te nemen aan een pilot bijeenkomst van de Stichting Mama
Vita. Mama Vita biedt steun aan moeders van alle leeftijden,
verschillende culturele achtergronden en met verschillende
hulpvragen. De visie van de Stichting Mama Vita is “ moeders ondersteunen om weer in hun eigen
kracht te komen staan en weer zelfvoorzienend te zijn”. Dit doen we door middel van het
organiseren van maandelijkse koffie ochtenden/avonden voor moeders. Hierbij gaat het om het

uitwisselen van ervaringen, tips geven en krijgen en samen wijzer worden. Daarnaast willen we
lezingen en workshops geven rondom thema’s die moeders zelf voor kunnen dragen.
De eerste bijeenkomst is dinsdagavond 1 maart vanaf 19.30 bij OBS De Wetering. Adres: De
Verbeelding 27, Zeewolde
Aanmelden kan via email: rianne_lewinksy@yahoo.com
Kijk voor meer info over Mama Vita op http://www.stichtingmamavita.nl
Hopelijk tot 1 maart, hartelijke groeten van de regiomoeders: Inez Revet en Rianne Lewinsky en
Neeltje Brinker-Vorstenbosch
(zie ook bijlage)
3. Vakantie Sport Spektakel
24, 25 en 26 februari 2016
Sportcomplex Het Baken
Zie bijlage voor meer informatie
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

