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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 9 nov.: circuit groep 3 t/m 5
 11 nov.: circuit groep 6 t/m 8
 18 nov.: 13.15 uur leerlingenraad
 18 nov.: 14.15 uur weeksluiting oranje
 25 nov.: 14.15 uur weeksluiting rood
 2 dec.: Sinterklaasfeest 08.30-12.00 uur
 2 dec.: middag vrij – groep 1 t/m 8
 5 dec.: studiedag – groep 1 t/m 8 vrij
 22 dec.: 08.30 kerstviering Open Haven
 22 dec.: kerstdiner 17.30 uur*
 23 dec.: middag vrij - groep 1 t/m 8
 26 dec. t/m 6 jan.: KERSTVAKANTIE

INHOUD:
1. Kerstkaartenactie
2. Schoolbibliotheek

*ivm het kerstdiner zijn de groepen 1 t/m 8 van 13.15
uur tot 15.15 uur vrij.
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Kaartenactie via Tekenfund
Misschien heeft u het al van uw kind gehoord: we zijn bezig
met een kerstkaartenactie voor het goede doel! Met de
leerlingenraad is besproken om dit jaar mee te doen aan deze
actie. We willen met elkaar geld op halen voor:
- Goed doel: Stichting surgeons for charity (zie uitleg
bijlage)
- Voor de school: uitbreiding van onze schoolbibliotheek
De kinderen hebben allemaal al een mooie tekening gemaakt.
Deze tekeningen zijn gisteren opgestuurd naar Tekenfund. Alle
kinderen krijgen uiterlijk 11 november 2016 een folder met
uitleg. Via hun eigen “webwinkeltje” kan elke leerling
producten gaan verkopen. 25% van de verkoop wordt
gedoneerd aan onze school. We houden u op de hoogte van
de actie!
2. Schoolbibliotheek
HULP GEZOCHT:
Voor onze schoolbibliotheek zijn we nog op zoek naar hulp!
Het gaat om de woensdag, 1x in de 2 weken, 11.15-12.00 uur
Wie zou het leuk vinden??
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BIBLIOTHEEKPASSEN:
Er zijn in veel groepen nieuwe kinderen bij
gekomen. De samenwerking met Flevomeer
bibliotheek houdt ook in dat elk kind van de
Toermalijn automatisch lid is geworden van de
bibliotheek in Zeewolde. Vandaag zijn de pasjes
uitgedeeld aan de kinderen die nog geen lid
waren. Dit pasje is bedoeld om materiaal te
lenen van de bibliotheek in het dorp, voor
gebruik thuis. Ouder(s)/verzorger(s) blijven
verantwoordelijk voor het uitgeleende
materiaal. Wilt u hier geen gebruik van maken,
lever het pasje dan weer in bij Manon Beek.
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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