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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 5 okt. t/m 16 okt.: kinderboekenweek
 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
 2 nov.: open ochtend 09.00-12.00 uur
 2 nov.: circuit groep 3 t/m 5
 4 nov.: circuit groep 6 t/m 8
 9 nov.: circuit groep 3 t/m 5
 11 nov.: circuit groep 6 t/m 8

INHOUD:
1. Jaarvergadering ouderraad
2. Brieven KSKE/ouderbijdrage
3. Kinderboekenweek 2016
4. OPROEP: wegbrengen tuinafval
5. Doekoe actie COOP
6. Koffieavond puber en hoogbegaafd
7. Leer programmeren met Bomberbot!

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Jaarvergadering ouderraad
Vorige week vrijdag heeft u een uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering van de ouderraad.
Er zijn te weinig aanmeldingen binnengekomen voor deze vergadering. Dit betekent dat de
jaarvergadering NIET doorgaat! Natuurlijk kunt u de stukken nog altijd via onze website nalezen:
www.toermalijn.net
2. Brieven KSKE/ouderbijdrage
Vandaag zijn alle brieven met betrekking tot de ouderbijdrage en de kosten voor KSKE meegegeven
aan de oudsten van het gezin. Graag de betaling voldoen voor 1 november 2016!
3. Kinderboekenweek 2016
Afgelopen woensdag gestart zijn wij gestart met de kinderboekenweek 2016. Wat leuk om al diverse
opa’s en oma’s binnen onze school te zien.
Denkt u aan de actie via Bruna Zeewolde? (Zie Infotoer 3)
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4. OPROEP: wegbrengen tuinafval
De afgelopen weken is er door een vrijwilliger erg hard gewerkt in onze Toertuin. Echt super!
We hebben nu een lading tuinafval wat naar de stort gebracht moet worden.
Welke ouder met aanhanger zou dit voor ons willen doen???
5. Doekoe actie COOP
Bij Coop Verduijn Zeewolde ontvangt men van maandag 3 oktober t/m zondag 13 november 2016
weer gratis Doekoe-munten. Deze actie is een samenwerking van Coop, Arla, Unilever en de Johan
Cruyff Foundation om een gezonde levensstijl te stimuleren bij kinderen. En raad eens?
Wij doen hier aan mee! Dus schenk uw Doekoe aan onze school waardoor we met elkaar sparen voor
leuke sport- en spelmaterialen voor ons schoolplein. Meer weten over de Doekoe Schoolpleinactie?
www.coop.nl/doekoe

6. Koffieavond puber en hoogbegaafd
Zie bijlage
7. Leer programmeren met Bomberbot
Zie bijlage
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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