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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 26 sept. en 27 sept.: kamp groep 6
 28 sept. t/m 30 sept.: kamp groep 7
 3 okt. t/m 7 okt.: Open week
 5 okt. t/m 16 okt.: kinderboekenweek
 6 okt.: oudergesprekken
 7 okt.: 13.15 uur leerlingenraad
 11 okt.: oudergesprekken
 14 okt.: studiedag: leerlingen vrij
 17 t/m 21 okt.: herfstvakantie
 24 okt.: studiedag: leerlingen vrij
 26 okt.: circuit groep 3 t/m 5
 28 okt.: circuit groep 6 t/m 8

INHOUD:
1. Rapportage gesprekken
2. Inschrijvingen Toermalijn
3. Spaart u mee voor onze schoolbieb?
4. De gezonde school
5. Zwangerschapsverlof Manon
6. Verkiezingen leerlingenraad
7. Weeksluitingen
8. De veilige school
9. Koffieochtend in de bieb

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Rapportage gesprekken 6 en 11 oktober 2016
Op donderdag 6 oktober en dinsdag 11 oktober vinden de eerste oudergesprekken plaats. Alle
ouders worden hiervoor uitgenodigd. Middels het strookje in de bijlage kunt u uw voorkeur voor
twee dagdelen kenbaar maken. Op dinsdag 4 oktober ontvangt u van ons de uitnodiging voor het
oudergesprek. Wij verzoeken u de strookjes uiterlijk maandagochtend 3 oktober bij een van de
leerkrachten in te leveren. Indien wij geen voorkeur van u ontvangen, wordt u door ons ingedeeld.
Voorafgaand aan de eerste gesprekken gaan er geen rapporten mee naar huis.
De groepen 7 en 8 houden gesprekken met de leerlingen erbij. Hiervoor ontvangt u een aparte
uitnodiging via de klassenmail.
2. Inschrijvingen Toermalijn
We zijn al weer enkele weken lekker aan het werk. Ondertussen
worden ook nu weer veel nieuwe leerlingen ingeschreven, heel fijn!
Er zijn vast nog broertjes of zusjes die het komend jaar 4 jaar
worden. Heeft u uw kind nog niet aangemeld? Doe dit dan zo
spoedig mogelijk. Dan kunnen we een goede planning maken voor
de tweede helft van het jaar. Het inschrijfformulier is op te halen op
school!
3. Spaart u mee voor onze schoolbieb?
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het
motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
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om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•
U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de
winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
•
Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij
een Bruna-winkel.
•
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
•
De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Prijsvraag: Doe mee & win!
Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u
ook nog eens meedoen met een leuke prijsvraag! De prijzen zijn
een exclusieve voorpremière van de nieuwe bioscoopfilm ´Mees
Kees langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aantal setjes
kaarten voor de officiële première van de film, waarbij de cast ook
aanwezig is. Deelnemen aan de prijsvraag kan via
bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.
4. De gezonde school
Bijna 3 jaar geleden hebben wij op school veel aandacht gegeven aan het bevorderen van de
gezonde school. Het eerste jaar hebben we ons vooral gericht op de groepen 1/2. Het afgelopen jaar
is er vooral in de groepen 1 t/m 4 aandacht aan besteed.
Zie bijlage voor een herhaling van de gemaakt afspraken.
We vinden het onze maatschappelijk taak en verantwoordelijkheid om in alle groepen stil staan bij
een gezonde school en het bevorderen van gezond eten.
Daarom de volgende afspraak:
FRUITPAUZE
In vele groepen wordt al fruit en/of groente meegegeven, zo
fijn, dank u wel! In sommige groepen zijn er geen
uitzonderingen mogelijk vanwege ernstige allergieën. Ook hier
geen probleem en volop medewerking van alle ouders, top!
Met elkaar zorgen we voor een veilige en gezonde school voor
alle kinderen. We willen dat dit niet alleen in de onderbouw
gebeurt, maar ook de bovenbouw groepen bereiken.
Dus vanaf de komende week: verplichte fruit/groente dag op
woensdag voor de groepen 1 t/m 8!!
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Woensdag 28 september is dus de eerste fruit-/groente dag voor de hele school.
TRAKTEREN
Daarnaast worden de meesters en juffen nog heel erg vaak getrakteerd op chocolade, koeken, enz.
Hoewel we dit natuurlijk af en toe ook echt lekker vinden, willen ook wij letten op gezonde voeding.
Vanaf nu hoeven de jarige kinderen geen traktatie meer mee te nemen voor de juffen en meesters.
De kinderen mogen nog wel gewoon de klassen rond. Ze krijgen dan een kaart mee waar de
leerkrachten iets persoonlijks op achter laten…
5. Zwangerschapsverlof Manon
Zoals u vast al wel weet, en niet meer omheen kunt ;-) ben ik zwanger.
Als alles voorspoedig verloopt, gaat mijn zwangerschapsverlof in op zaterdag 19 november.
Ik zal dan afwezig zijn t/m eind maart 2017.
Intern zijn we op zoek gegaan naar vervanging en gelukkig hebben we die ook gevonden!
Mirjam en Leon zijn degenen die mij gaan vervangen. Ze worden hierbij ondersteund door Roel en
Joop. Beide zullen zij voor 2 dagen “op mijn plek” aanwezig zijn.
Op dit moment staat Leon fulltime voor groep 8. Tijdens mijn vervanging zal deze groep 8 voor 2
dagen les krijgen van juf Fiona.
6. Verkiezingen leerlingenraad
Op vrijdag 16 september hebben de verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsgevonden.
Voor dit schooljaar mogen de volgende leerlingen plaatsnemen in de leerlingenraad:
Groep 5a:
Merel Wander (reserve: Jordan Verleun)
Groep 5b:
Julia van de Kamp (reserve: Sophie van Os)
Groep 6a:
Lucas Vromans (reserve: Noor Komijn)
Groep 6b:
Sophia Zwagerman (reserve: Daniëlle van Veen )
Groep 7a:
Dieuwke van Kampen (reserve: Dylan Willems)
Groep 7b:
Celine van Bronswijk (reserve: Stan Groenenboom)
Groep 8a:
Jasper Eikelenboom (reserve: Bjorn van Schaik)
Groep 8b:
Kris van Veen (reserve: Tijn Knorren)
VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL!!
Binnenkort wordt de eerste leerlingenraad gehouden.
7. Weeksluitingen
De eerste twee weeksluitingen zijn achter de rug. Soms was het wat onrustig door haperend geluid.
We hopen dat dit spoedig opgelost is.
We gaan er van uit dat de jonge kinderen die in het publiek zitten, het volhouden om drie kwartier
lang stil te zijn. Anders is het handig om oppas te regelen.
We willen graag met elkaar de rust bewaren, we zullen dit ook bespreken in de klassen voor de
volgende weeksluitingen. We vragen u om niet te gaan lopen tijdens de optredens en te letten op de
kleine kinderen die meegenomen worden.
8. De veilige school
Poster: “Prettig geregeld op de Toermalijn”
Aan het begin van het jaar zijn we gestart met het thema ”Een
veilige school maak je samen”.
Binnen onze school hebben afspraken en regels hoe we met elkaar
omgaan, zodat iedereen zich veilig kan voelen. De poster die we jaren geleden, samen met de
kinderen, gemaakt hebben is vernieuwd. In alle klassen en op de verschillende prikborden hebben
we de poster opgehangen (zie ook bijlage).
Ook hebben juf Mirjam en juf Marianne zich, deze week, in de klassen voorgesteld als
contactpersoon. De groepen 8 worden volgende week bezocht.
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Het komt voor dat een kind zich niet prettig of veilig voelt op school, belangrijk is dan voor het kind
om te weten bij wie het terecht kan om dit te bespreken.
Dit kan zijn de juf, meester en/of ouders. Lukt dit niet dan kan het kind (samen met ouders) terecht
bij een van de contactpersonen.
9. Koffieochtend in de bieb
Zie bijlage
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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