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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 23 juni: rapportage gesprekken
 24 juni: weeksluiting B – 14.15 uur
 28 juni: rapportage gesprekken
 1 juli: 08.30 uur – afscheidsviering groep 8
 1 juli: 14.30 uur – dank-je-wel activiteiten
 5 juli: 13.15-15.15 uur – wisselmiddag
 8 juli: Klussendag – leerlingen VRIJ
 11 juli t/m 19 augustus: ZOMERVAKANTIE

INHOUD:
1. Afscheid na 28 jaar SKOZ
2. Afscheidsviering groep 8 Open Haven
3. Fietsenstalling
4. Hulp in de bieb!
5. Dank-je-wel activiteiten
6. Schooljaar 2016-2017
7. De Typetuin

1. Afscheid na 28 jaar SKOZ
Juf Louise neemt na 28 jaar voor SKOZ gewerkt te hebben afscheid van het onderwijs. Ze gaat
genieten van haar welverdiende vrije tijd.
Een bijzondere gelegenheid wat we natuurlijk niet zomaar voorbij willen laten gaan.
Alle kinderen en ouders van school (en natuurlijk
ook oud-leerlingen) krijgen de mogelijkheid om
haar gedag te zeggen.
U vindt de uitnodiging in de bijlage
2. Afscheidsviering groep 8 Open Haven
Op vrijdag 1 juli vindt om 08.30 uur de
afscheidsviering van groep 8 in Open Haven plaats.
Deze viering is bedoeld voor de groepen 3 t/m 7 en de ouders van groep 8.
De kleutergroepen nemen op een ander moment afscheid van groep 8.
Verdere informatie volgt via de groepsleerkrachten.
3. Fietsenstalling
In de laatste weken valt het mij op dat er vele fietsen aan de zijde
van de Coop worden gestald.
Dit is niet de bedoeling, hierdoor wordt het voetpad lastig
begaanbaar.
Daarom: Alle leerlingen zetten hun fiets in de daarvoor bestemde
fietsenstalling!
Dit zal ook in elke klas besproken worden. Wilt u ons hierbij helpen?
4. Hulp in de bieb!
Al vele maanden wordt er met veel plezier geleend uit onze mooie bibliotheek!

Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste ouders die willen helpen
met het innemen en uitlenen van de boeken.
Hulp gezocht voor:
Dinsdag: 13.15-14.00 uur
Woensdag: 11.00-11.45 uur
Donderdag: 13.15-14.00 uur
Heeft u interesse, graag doorgeven via: mbeek@toermalijn.net
5. Dank-je-wel activiteiten
Wij willen graag iets doen voor alle
ouders die het afgelopen jaar, op de één
of andere manier, ons geholpen hebben
op school. Wij willen deze ouders
daarom uitnodigen voor de dank-je-welactiviteiten op vrijdagmiddag 1 juli 2016.
Wij willen u dringend verzoeken om het
strookje in de bijlage UITERLIJK 28 juni in
te leveren, zodat wij weten hoeveel
ouders er aanwezig zullen zijn.
U bent vanaf 14.15 uur voor koffie/thee
in de middenruimte.
We starten om 14.30 uur.
U mag uw opgave natuurlijk ook via mail
sturen: mbeek@toermalijn.net
6. Schooljaar 2016-2017
De groepsverdeling is nog niet helemaal
klaar. Achter de schermen zijn we nog steeds heel hard aan het werk om de laatste puntjes rond te
krijgen. Het is weer een uitdagende puzzel!
Zodra alle lijsten compleet zijn, wordt u direct op de hoogte gebracht.
7. De Typetuin
U kunt uw kind weer opgeven voor het volgen van een typecursus na schooltijd.
Zie bijlage
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

