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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 3 juni: weeksluiting A – 14.15 uur
 10-13-14 juni: studiedagen: leerlingen VRIJ
 15 juni: schoolfotograaf
 15 juni: rapporten mee – groep 1 t/m 8
 16 juni: schoolfotograaf
 17 juni: schoolreis groepen 3 t/m 5
 23 juni: rapportage gesprekken
 24 juni: weeksluiting B – 14.15 uur
 28 juni: rapportage gesprekken

INHOUD:
1. Schoolfotograaf
2. Cito eindtoets groep 8
3. Schooljaar 2016-2017
4. NK knikkeren Zeewolde
5. Schoolkampen in het nieuwe jaar
6. Zomerlezen met de VakantieBieb

1. Schoolfotograaf
Op 15 en 16 juni worden de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt.
Net als vorig jaar worden de foto’s gemaakt door PlanB fotografie.
Op woensdag 15 juni worden er van groep 8 foto’s gemaakt voor
een collage. Ook worden er deze dag ONDER schooltijd foto’s
gemaakt van de broertjes/zusjes die op de Toermalijn zitten.
Op woensdagmiddag 15 juni NA schooltijd is er de mogelijkheid om
de kinderen op de foto te laten zetten met broertjes of zusjes die
niet op de Toermalijn zitten. Hiervoor moet u zich van te voren
inschrijven. U wordt dan in een tijdvak ingedeeld.
Inschrijven kan via de lijsten die hangen in de middenruimte.
U kunt ook een mailtje sturen naar: mbeek@toermalijn.net
Op donderdag 16 juni worden van alle klassen groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt.
Net als vorig jaar ontvangt u enkele weken later een kaartje met inlogcode. Via deze inlogcode kunt u
digitaal uw bestelling doen.
2. Cito eindtoets groep 8
Het heeft lang geduurd, maar deze week hebben de kinderen van groep 8 eindelijk de uitslag
gekregen van de Cito eindtoets. De kinderen van hebben ook dit jaar weer heel goed gescoord. Het
schoolgemiddelde valt ruim boven het landelijk gemiddelde.
Super goed gedaan!
Nu druk bezig met alle voorbereidingen voor jullie afscheid, veel plezier!

3. Schooljaar 2016-2017
We zijn druk bezig met de verdeling van de leerlingen en leerkrachten voor het komende schooljaar.
Als er broertjes/zusjes zijn die het komende schooljaar 4 jaar gaan worden, gaan wij er van uit dat ze
ingeschreven staan. Is dit niet het geval, komt u dan zsm een inschrijfformulier halen!
4. NK knikkeren Zeewolde
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan ook knikkeren tijdens
de voorronde van het NK Knikkeren op 28 mei op het
Kerkplein in Zeewolde! Schrijf je gratis in via
www.nkknikkeren.nl en misschien sta jij binnenkort dan wel
in de finale in Dierenpark Amersfoort en kun jij je Nederlands
Kampioen Knikkeren noemen!
5. Schoolkampen in het nieuwe schooljaar
Voor de ouders die alvast ruimte in hun agenda willen
reserveren ;-)
De geplande data voor de schoolkampen zijn:
De groepen 6 gaan 26 en 27 september op kamp.
De groepen 7 gaan 28, 29 en 30 september op kamp.
De groepen 8 gaan 21, 22 en 23 september op kamp.

6. Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de
zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de
Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor ieder kind
vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat
u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden.
Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie
van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play Store.

Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

