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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 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
 6 april: Zeewolde Werelddorpdag
 15 april: schooltoneel groep 1 t/m 4
 22 april: Koningsspelen 2016

INHOUD:
1. Stichting Zeewolde Werelddorp
2. Open ochtend woensdag 16 maart 2016
3. De Toermalijn doet NIET mee aan NLdoet.
4. Mad Science komt bij ons op school
5. Aankondiging Palmpasen-gezinsviering

1. Stichting Zeewolde Werelddorp
In 2000 zijn in New York de VN Millenniumdoelen vastgesteld. Dit
zijn 8 ambitieuze doelen, gericht op wereldwijde
armoedebestrijding. De gemeenteraad van Zeewolde besloot zich
in te zetten voor drie doelen, waaronder het uitbannen van
extreme armoede en honger.
Om de problematiek een gezicht te geven en resultaten meetbaar te maken is gekozen voor een
vriendschapsband met een dorp in een ontwikkelingsland. De gemeente Zeewolde heeft een
vriendschapsband met de gemeente Gaongho in Burkina Faso.
Op woensdag 6 april 2016 zullen alle basisscholen in Zeewolde proberen zoveel mogelijk geld op te
halen voor de reparatie van een stuwdam. Deze stuwdam is van grote waarde voor de gemeente
Gaongho. Uw kind heeft vandaag een foldertje meegekregen met informatie hierover.
De Toermalijn gaat die dag een sponsorloop houden en we zullen u uitnodigen om gemaakte
kunstwerken te kopen. U ontvangt hierover later meer informatie.
Uw kind wordt gevraagd vóór 24 maart een lapje stof in de kleuren: rood, groen, geel blauw of wit:
ter grootte van een A-4tje mee naar school te nemen (oude lakens, blouses of T-shirts zijn hier heel
geschikt voor).
Op school wordt er een wens, tekening of spreuk op geschreven en wordt het bevestigd aan een lang
koord. Op 6 april zullen er in heel Zeewolde vlaggen wapperen om aandacht te vragen voor:
WERELDDORPDAG, WERELDBURGERS, WERELDVREDE.

Daarmee willen we het besef versterken dat wij wereldburgers zijn en omzien naar burgers over
grenzen heen. In de bijlage vindt u een toelichting op de symboliek van de vlaggen. Op school zal er
een actie gehouden worden om geld in te zamelen voor Stichting Zeewolde Werelddorp.
2. Open ochtend woensdag 16 maart 2016
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.
3. De Toermalijn doet NIET mee aan NLdoet
Jammer genoeg hebben we geen aanmeldingen van extra vrijwilligers. Daarom
gaan we morgen NIET aan de slag in de Toertuin, helaas!
4. Mad Science komt bij ons op school

Dit schooljaar komt er een gekke wetenschapper van Mad Science de naschoolse Wetenschap &
Techniek cursus verzorgen bij jou op de Toermalijn. De groep van de dinsdag = vol, maar wij starten
een tweede groep op de maandag vanaf 21 maart. Hier is nog plek! Dus wil je nog meedoen? Geef je
dan snel op! Dit kan via onze website www.nederland.madscience.org
Gedurende 6 weken lang word je meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en spectaculaire demonstraties! Elke week staat
een nieuw thema centraal en zal de professor de Techniek en Wetenschap
die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag
als echte slimme wetenschapper! Van het maken van slijm tot
raketwetenschap. Er komt van alles aan bod!
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking
met verschillende aspecten van Wetenschap en Techniek. Ze leren om te
onderzoeken en te ontdekken, maar ook om hypotheses te maken en te
analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen te enthousiasmeren voor
Techniek en Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke
wetenschappers, spannende demonstraties en dito activiteiten komen
steeds meer kinderen in aanraking met de wereld achter Techniek en
Wetenschap!
5. Aankondiging Palmpasen-gezinsviering
Zie volgende bladzijde en bijlage.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

Aankondiging Palmpasen-gezinsviering
Voor in de agenda:
Datum : zaterdag 19 maart 2016
Tijd: 14:00u
&
Datum: zondag 20 maart 2016
Tijd: 10:00u
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein

Zaterdag 19 maart gaan we van 14.00u tot 16.00u Palmpasen-stokken maken.
Alle kinderen, die het leuk vinden om te knutselen, zijn van harte uitgenodigd in Open Haven.
Het belooft een gezellige middag te worden.

Een koning op een ezeltje!
Zondag 20 maart vieren we Palmpasen bij Parochie Sterre der Zee.
Kinderen lopen in optocht met een Palmpasen-stok in de hand en we horen muziek.
Ben je toch nog te klein om mee te doen dan is er tijdens de viering crèche.
Iedereen is van harte welkom.
We zien jullie graag, 19 en 20 maart in Open Haven!
Werkgroep gezinsvieringen, Parochie Sterre der Zee

