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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 17 dec.: 08.30 uur kerstviering Open Haven
 17 dec.: 13.15-15.15 uur vrij ivm kerstdiner
 17 dec.: 17.30 uur kerstdiner
 18 dec.: om 12.00 uur start de kerstvakantie
 8 jan.: 13.15 uur leerlingenraad
 28 jan.: STUDIEDAG: alle leerlingen vrij
 29 jan.: STUDIEDAG: alle leerlingen vrij
 1 febr.: STUDIEDAG: alle leerlingen vrij
 3 febr.: rapport mee – groep 1 t/m 8
 11 febr.: rapportagegesprekken
 16 febr.: rapportagegesprekken
 22 febr. t/m 26 febr.: VAKANTIE

INHOUD:
1. Sinterklaasfeest 4 december 2015
2. Kerstviering van de Toermalijn
3. Kerst-gezinsviering in Open Haven
4. Veel nieuwe leerlingen in 2015-2016
5. Bestuursgesprek met inspectie van onderwijs
6. Opgave kinderen voor de Eerste Communie
7. Typelessen in het voorjaar
8. Schoolbibliotheek

1. Sinterklaasfeest 4 december 2015
Wat hebben we weer een super geslaagd verjaardagsfeest van Sint mogen vieren.
BEDANKT voor een ieder die er aan mee heeft geholpen om er een fijn feest van te maken!!
2. Kerstviering van de Toermalijn
Gisteren hebben alle oudsten van het gezin een kerstbrief
meegekregen. U vindt de brief ook in de bijlage.
Hierin staat alle belangrijke informatie voor de komende week
vermeld!
3. Kerst-gezinsviering in Open Haven
Donderdag 24 december om 17.00u nodigen we je van harte uit
voor de kerst-gezinsviering in Open Haven.
Zie bijlage.
4. Veel nieuwe leerlingen 2015-2016
De afgelopen periode hebben veel nieuwe gezinnen gekozen voor
de Toermalijn. We merken zelfs een groei in de onderbouw.
Ontzettend gaaf in deze tijd en het voelt als een bevestiging dat we
het goed doen! Een bevestiging dat de Toermalijn gewoon een goede school is, waar hard gewerkt
wordt en goede resultaten worden geboekt. Waar we kijken naar talenten van kinderen en willen
voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Waar een fijne sfeer heerst en waar oog is voor
elkaar. Waar we samen willen leren en ontwikkelen, kijken naar de toekomst.

Heeft u uw kind nog niet aangemeld? Doe dit dan zo spoedig mogelijk. Dan
kunnen we een goede planning maken voor de tweede helft van het jaar.
En alvast vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar. Met elkaar zullen we
blijven staan voor onze missie:
“Stralend en vol vertrouwen, samen aan een kleurrijke toekomst
bouwen!”
5. Bestuursgesprek met inspectie van onderwijs
In november is er een positief bestuursgesprek met een inspectrice van onderwijs geweest. Fijn om
te horen dat zij tevreden is over de gang van zaken op de Toermalijn en over de tussenresultaten. Er
zijn verder geen vragen gesteld en de Toermalijn blijft in het basis toezichtskader.
6. Opgave kinderen voor de Eerste Communie
De kinderen van groep 4 krijgen vandaag een brief voor opgave voor de 1e H. Communie. Mocht u
geen formulier ontvangen en uw kind zit in groep 4 of hoger en wil zijn/haar 1e H. Communie doen,
dan kunnen de volgende gegevens
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mail :
Geboortedatum:
School:
Gedoopt: Ja/Nee
worden doorgegeven aan communiegroep.zeewolde@gmail.com. U
ontvangt een bevestiging van uw opgave. Mocht dit niet het geval zijn of
u hebt nog vragen, dan graag contact opnemen met Janneke den Brok,
tel: 06 53334897 of Ida Hazelaar, tel: 06 20451239
Werkgroep 1e communie
Opgave voor 14 december 2015
Belangrijke data:
1e ouderavond: woensdag 13 januari 2016, 20.00u te Open Haven.
Start voorbereiding kinderen: zondag 17 januari 2016.
1e H. Communie: zondag 10 april 2016
7. Typelessen in het voorjaar
De kinderen van groep 5 t/m groep 8 heeft een brief meegekregen over de nieuwe typecursus die in
het voorjaar wordt aangeboden.
8. Schoolbibliotheek
Nog steeds hebben we geen hulp gevonden voor de vrijdagmiddag
WIE O WIE??
Elke vrijdag: 13.15-14.00 uur!
Graag doorgeven via: mbeek@toermalijn.net
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

