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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 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
 19 juni: 13.15 uur leerlingenraad
 22 febr. t/m 26 febr.: VAKANTIE

INHOUD:
1. Kerstviering 2015
2. Herinneringsbrieven KSKE en ouderbijdrage
3. Circuit groepen 5 t/m 8
4. App: Klasbord
5. Schoolvakanties 2016-2017
6. Kwaliteit van het onderwijs
7. Nieuwsbrief Zeeluwe

Het jaar 2016
We hebben een wens voor iedereen:
Een mooi, gezond 2016 met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent
In wie je een stukje van jezelf herkent
Laat merken dat je om die mensen geeft
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Geniet van de warmte die dat alles brengen kan.
Een heel gelukkig nieuw jaar toegewenst!

1. Kerstviering 2015
Vorige maand hebben we met elkaar een hele fijne kerstviering gehad. Ook hebben we genoten van
de sfeer, gezelligheid en al het lekkers tijdens het kerstdiner.
BEDANKT voor een ieder die heeft meegeholpen om er weer een succes van te maken.
2. Herinneringsbrieven KSKE en ouderbijdrage
Vandaag krijgen de oudsten van het gezin een herinneringsbrief mee als de ouderbijdrage/KSKE nog
niet betaald is. Als u nog niet betaald heeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?
3. Circuit groepen 5 t/m 8
Op vrijdag 15 januari begint de tweede ronde van het circuit voor de groepen 5 t/m 8.
Hiervoor zijn we op zoek naar TEGELS voor het mozaïeken en WOL?
Wie kan ons hiermee helpen??
Graag inleveren bij een van de leerkrachten!
4. App: Klasbord
In meerdere klassen is er al gestart met de app: Klasbord. Op korte termijn zal deze
app voor alle klassen beschikbaar zijn.
Het doel van deze app is voor ons:
- het vergroten van de betrokkenheid bij school,

- ouders de mogelijkheid bieden om een “kijkje” te nemen in de klas
- het regelen van hulp op zeer korte termijn.
Deze app wordt heel bewust alleen gedeeld met de ouders van
de desbetreffende klas. Als school kiezen we ervoor om zo min
mogelijk foto’s van kinderen openbaar te “delen” via social
media. We verwachten hetzelfde van ouders. Dus: foto’s vanuit
Klasbord niet delen via andere social media, zoals Facebook.
5. Schoolvakanties 2016-2017
Nog een heel eind weg, maar hieronder vindt u de vastgestelde vakanties voor VOLGEND schooljaar.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

Periode
17-10-2016 t/m 21-10-2016
26-12-2016 t/m 06-01-2017
27-02-2017 t/m 03-03-2017
14-04-2017
17-04-2017
24-04-2017 t/m 05-05-2017
25-05-2017 en 26-05-2017
05-06-2017
10-07-2017 t/m 18-08-2017

6. 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 vierde deel van dit schooljaar.
De Veilige School
Wanneer voelen kinderen zich veilig op school, waardoor zij naar hun mogelijkheden optimaal
kunnen presteren? Op pagina 18 t/m 20 van de schoolgids kunt u lezen welke onderwerpen onder
‘de Veilige School’ vallen. Met de inzet van deze activiteiten zorgen wij ervoor dat het welbevinden
van de kinderen zo optimaal mogelijk is.
Daarbij kunt u denken aan onze ‘contactpersonen’ waar ouders en kinderen met een hulpvraag
terecht kunnen, methoden rondom sociaal emotionele ontwikkeling, gedrags- en pestprotocol en
gedragsspecialisten. Een aantal personeelsleden heeft nascholing gevolgd rondom het actuele thema
‘social media’.
Om op tijd signalen op te vangen kunnen ouder(s)/verzorger(s) altijd een afspraak maken met de
leerkracht en/of intern begeleider. Elk jaar wordt een enquête onder ouders en kinderen gehouden
(we zijn al jaren trots op de uitslagen hiervan).
Door deze methoden in te zetten werkt de school aan de kwaliteit van het 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.
7. Nieuwsbrief Zeeluwe
Zie bijlage
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

