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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 5 juli: 13.15-15.15 uur – wisselmiddag
 8 juli: Klussendag – leerlingen VRIJ
 11 juli t/m 19 augustus: ZOMERVAKANTIE
 21 aug.: 10.00 uur startviering Open Haven
 21 aug.: 11.30 uur welkom op school
 22 aug.: 08.30 uur start schooljaar 2016=2017
 29 aug.: informatie-avond groepen 7 en 8
 30 aug.: informatie-avond groepen 5 en 6
 5 sept.: informatie-avond groepen 1/2
 6 sept.: informatie-avond groepen 3, 4 en 4/5

INHOUD:
1. Wisselmiddag 5 juli
2. Jaarplanning 2016-2017
3. Nieuwtje
4. Startviering Open Haven
5. Schoolwise
6. Hulp in de bieb
7. Samen sterk voor een veilige schoolomgeving

1. Wisselmiddag 5 juli
Op dinsdagmiddag 5 juli vindt de jaarlijkse wisselmiddag plaats. De kinderen gaan een middag op
bezoek bij hun nieuwe juf of meester, samen met hun (nieuwe) klasgenoten.
Bij de ingangen van de school lopen vanaf 13.05 uur leerkrachten rond om u de weg te wijzen. Om
15.15 uur kunnen nieuwe ouders kennis maken met de leerkracht(en) van hun zoon/dochter.
In de bijlage vindt u de verdeling van de leerkrachten/lokalen.
2. Jaarplanning 2016-2017
In de bijlage vindt u de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar. U vindt hierin de vakanties en de
geplande studiedagen.
Overige belangrijke data voor de eerste weken:
21 augustus 2016: 10.00 uur startviering Open Haven
21 augustus 2016: 11.30 uur welkom op school
29 augustus 2016: informatie-avond groepen 7 en 8
30 augustus 2016: informatie-avond groepen 5 en 6
5 september 2016: informatie-avond groepen 1/2
6 september 2016: informatie-avond groepen 3, 4 en 4/5
3. Nieuwtje
Met veel blijdschap kan ik u vertellen dat ik in verwachting
ben.
Zo rond 17 december 2016 verwachten wij ons 3e kindje.
Na de zomervakantie zullen we intern op zoek gaan naar vervanging.

4. Startviering Open Haven

Aankondiging Startviering
de Zevenster – de Toermalijn – de Kaleidoscoop

Voor in de agenda:
Datum : zondag 21 augustus 2016
Tijd
: 10:00u
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein
Wie is de allergrootste smulpaap?
Nu nog moeilijk voor te stellen maar na de grote vakantie hebben we je nodig,
voor het bakken van een nieuw schooljaar!
De basis wordt een goed recept met mooie ingrediënten.
Je bent van harte uitgenodigd om bij de startviering van de
Zevenster, de Toermalijn en de Kaleidoscoop aanwezig te zijn.
Na de viering is er op school koffie, thee, limonade en iets
lekkers. Daar is het gezellig met veel kinderen, juffen,
meesters en ouders tot een uurtje of 12.30u.
Wij vinden het heerlijk om jouw zondag 21 augustus ook weer
te zien!
10.00u, ben je er dan?
De Zevenster, de Toermalijn, de Kaleidoscoop en de werkgroep gezinsvieringen.
5. Schoolwise
Onze school heeft al weer meer dan een jaar een schoolbibliotheek. De kinderen kunnen daar
boeken lenen om in de klas te lezen. De schoolbibliotheek is onderdeel van SchoolWise. Daar kunnen
de kinderen bijvoorbeeld kijken welke boeken er op school zijn, een eigen leeslogboek bijhouden en
websites/filmpjes bekijken.
Op de website van De Toermalijn vindt u bij leerlingen - links een snelkoppeling naar SchoolWise.
Om gebruik te kunnen maken van SchoolWise heeft uw kind inloggegevens nodig.
Alle kinderen op school zijn automatisch lid van de bibliotheek op school maar ook van de Flevomeer
bibliotheek in het dorp. Daarom hebben ze ook allemaal een eigen pasje gekregen. Waren ze al lid
van de Flevomeer bibliotheek dan hebben ze geen nieuw pasje gekregen.
Hebben de kinderen al een gebruikersnaam en wachtwoord dan kunnen ze daarmee inloggen.
Hebben ze nog geen gebruikersnaam, dan kunnen ze inloggen met hun pasnummer en als
wachtwoord kunt u dan de datum van de verjaardag gebruiken, 1 juli wordt dan 0107.
Lukt het niet, dan kunt u altijd met het
pasje bij de Flevomeer bibliotheek
langsgaan en vragen of ze
het wachtwoord willen resetten.
Omdat we op school ook willen
inloggen, zodat de kinderen op school
ermee aan de slag kunnen, is het
handig dat de inloggegevens op school
bekend zijn.

Op school kunnen de kinderen boeken lenen zonder pasjes, daarvoor hebben ze een boekenlegger
met een streepjescode.
Als er vragen zijn hoor ik het graag. mail naar fots@toermalijn.net
Vriendelijke groeten,
Meester Fred
(zie bijgevoegde brief)
6. Hulp in de bieb!
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
Heeft u interesse, graag doorgeven via: mbeek@toermalijn.net
7. Samen sterk voor een veilige schoolomgeving

In de afgelopen periode zijn meerdere partijen met elkaar om tafel gegaan om de veiligheid
van de schoolomgeving te verbeteren.
De gemeente, politie, kinderdagverblijf Partou, basisscholen Het Mozaïek en de Toermalijn
hebben overleg gevoerd over meerdere onderwerpen.
- Om de veiligheid rondom de school te verbeteren is er aandacht geweest voor
diverse verkeerspunten rondom de Kringloop. De afgelopen weken hebben
leerlingen kaarten uitgedeeld met hierop belangrijke verkeersafspraken. Dit om de
alertheid te vragen van alle verkeersdeelnemers van de Kringloop.
- Ook is er gesproken over de veiligheid van het schoolplein. Met enige regelmaat
worden er sporen van vandalisme gevonden. We gaan hiervoor aan de slag met
beveiliging en verlichting. Maar we vragen ook uw hulp: als u ’s avonds, ’s nachts, in
het weekend of tijdens vakanties, personen ziet op het plein of op het dak die er niet
horen, geeft u dit dan door aan de politie: 0900-8844. Als er direct politie nodig is,
bel dan 112.
Samen willen wij zorgen voor een veilige schoolomgeving voor uw en onze kinderen!
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn
Manon Beek

