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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 22 febr. t/m 26 febr.: VAKANTIE
 4 maart: 14.15 uur weeksluiting A
 11 maart: 14.15 uur weeksluiting B
 12 maart: NLdoet
 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. Ouderbijdrage/KSKE
2. KunstExpeditie 2
3. De Toermalijn doet mee aan NLdoet
4. Open ochtend

1. Ouderbijdrage/KSKE
Er zijn nog 20 gezinnen waarvan we de ouderbijdrage en KSKE-gelden missen.
Graag even nakijken of u al betaald heeft!
2. KunstExpeditie 2
Vandaag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een
flyer meegekregen.
‘’Verbeelding&Co’’, het cultuur-educatieve programma
voor het onderwijs van Zeewolde, biedt een 2e pilot,
een mini-reeks van 5 lessen buiten schooltijd.
Meer info: www.deverbeeldingzeewolde.nl
3. De Toermalijn doet mee aan NLdoet
De Toermalijn doet op 12 maart mee aan NLdoet. Dit is
de grootste vrijwilligersactie van ons land,
georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLdoet steken mensen in het hele land de handen uit
de mouwen bij maatschappelijke organisaties. Wij zoeken vrijwilligers die ons die dag in de Toertuin
willen helpen
Wij zien NLdoet als een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te doen waar we normaal niet
aan toe komen. Daarnaast hopen we dat de mensen die zich bij ons aanmelden zo positief zijn dat ze
volgend jaar weer meedoen. Of vaker een dag met ons in de Toertuin willen helpen.. U kunt zich
aanmelden bij juf Mira (mevers@toermalijn.net).
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Per jaar besteedt het € 32
miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der

Nederlanden. Vrijwilligers vormen de basis van alle organisaties die door het Oranje Fonds worden
gesteund. Met NLdoet geeft het Fonds hier een collectieve impuls aan. Het Oranje Fonds wordt
gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en Vrienden en bedrijven. Koning WillemAlexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Fonds.

4. Open ochtend
Op woensdag 16 maart is er weer een open ochtend. Nieuwe gezinnen zijn tussen 09.00-12.00 uur
van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

