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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 6 april: Zeewolde Werelddorpdag
 15 april: schooltoneel groep 1 t/m 4
 22 april: Koningsspelen 2016
 25 april t/m 6 mei: VAKANTIE
 16 mei: 2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
 25 mei: sportdag groepen 5 t/m 8
 27 mei: kleuterfeest groepen 1/2

INHOUD:
1. Handvaardigheid circuit groepen 5 t/m 8
2. Werken in de Toertuin
3. Zeewolde Werelddorpdag
4. Verkeersactie op de Kringloop
5. Studiedag 29 maart 2016
6. Fris en fruitig op school
7. Foto’s op onze website

1. Handvaardigheid circuit groep 5 t/m 8
In mei willen we de derde en laatste ronde laten plaatsvinden van het handvaardigheid circuit voor
de groepen 5 t/m 8.
We zijn nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen!
De data zijn: 13 mei, 20 mei en 27 mei.
WIE O WIE??
2. Werken in de Toertuin
Op zaterdag 16 april willen we in de Toertuin gaan werken.
Om 9 uur verzamelen we ons bij een kop koffie om de werkzaamheden door te spreken. We willen
rond 12.00 uur stoppen.

Wie kan ons hierbij helpen???
Graag doorgeven via mail: mevers@toermalijn.net
3. Zeewolde Werelddorpdag
Op woensdag 6 april is het Zeewolde Werelddorpdag in heel
Zeewolde (zie bijlage). Belangrijke punten voor deze dag:
- Vanaf 11 uur mag u in de klas van uw kind het
kunstwerk kopen wat hij/zij gemaakt heeft.
- Alle kinderen doen mee aan de sponsorloop. Het is
belangrijk dat u uw kind het oranje sponsorloopformulier meegeeft naar school. Hierop
wordt bijgehouden hoeveel rondjes uw kind gelopen heeft. We zijn blij met alle giften, dus
heeft uw kind maar 1 sponsor? Ook heel fijn! De sponsorloop vindt onder schooltijd plaats.
- De ochtend wordt om 12 uur afgesloten met muziek van de groepen 8 van de Toermalijn en
de groep 6 van het Mozaïek. Daarna zal de burgemeester een officieel praatje houden en de
vlag hijsen. Hier zal pers bij aanwezig zijn. Wij zijn dus iets later uit die ochtend.
- Na dit officiële moment kunt u uw (jonge) kind bij de leerkracht ophalen.

4. Verkeersactie op de Kringloop
Vorig schooljaar hebben 2 leerlingen van onze school, samen met de
gemeente en de omliggende scholen overleg gevoerd over de Kringloop.
Het doel was om de veiligheid op de Kringloop te verbeteren. Er zijn toen
mooie fotokaarten gemaakt met daarop de gemaakte afspraken.
Deze fotokaarten worden in de week van 11 t/m 15 april uitgedeeld aan
alle deelnemers van het verkeer op de Kringloop.
5. Studiedag 29 maart 2016
Afgelopen dinsdag waren de kinderen een extra dagje vrij. Als team
hebben wij deze dag gewerkt aan de volgende onderwerpen:
- Persoonlijk ontwikkel plan
- Diverse workshops voor en door de leerkrachten (beelddenken, coöperatief leren,
rekenkisten groep 1 t/m 4 en kunst kijken met kinderen)
- Schoolwise, een programma om het leesplezier te bevorderen
- Uitleg over onze Engelse methode
- Het schoolplan 2016-2020
- Het gebruik van de Toertuin
En natuurlijk hebben we ook afspraken gemaakt over het gebruik van toiletpapier
door de kinderen…
6. Fris en fruitig op school
We krijgen steeds meer kinderen op school die een heftige vorm van
allergie hebben. Bij deze kinderen kan een allergische reactie dus
levensbedreigend zijn. Met Partou hebben we afspraken gemaakt over het
handen wassen na het overblijven. Bij de groepen 1/2 was dit al een
gewoonte, maar we willen dit ook in de overige groepen. Belangrijk is dat
sporen van vooral Pindakaas verwijderd worden. Op deze manier wordt het
risico van een allergisch reactie verminderd.
We vragen u om ook thuis te letten op het wassen van de handen/toet na
het eten, zodat de kinderen lekker fris op school komen!
Dit geldt voor alle groepen!
7. Foto’s op onze website
Op onze website zijn foto’s gezet van de afgelopen weeksluitingen. Erg leuk om te zien!!
Als u het wachtwoord niet meer weet, vraag het via een van de leerkrachten.
www.toermalijn.net
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

