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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 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.: ’s middags vrij ivm kerstdiner
 22 dec.: kerstdiner 17.30 uur
 23 dec.: middag vrij - groep 1 t/m 8
 26 dec. t/m 6 jan.: KERSTVAKANTIE

INHOUD:
1. Zwangerschapsverlof
2. Ontruimingsoefening
3. Schoolbibliotheek
4. Gevonden
5. Afspraken mobiele telefoons

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Zwangerschapsverlof
Vandaag is mijn laatste werkdag voordat ik mag gaan genieten van mijn zwangerschapsverlof.
Een raar idee dat ik hier langere tijd niet zal zijn. Ik zal het allemaal best missen!
Gelukkig is er mijn vervanging goed geregeld!
Vanaf komende maandag vervangt Mirjam Wetzels (mwetzels@toermalijn.net) mij op de maandag
en dinsdag. Leon van der Kevie (lvanderkevie@toermalijn.net) vervangt mij op donderdag en vrijdag.
Als alles voorspoedig verloopt, zal ik eind maart weer aanwezig zijn.
2. Ontruimingsoefening
Op donderdag 10 november hebben we een ontruimingsoefening gehouden met alarm.
Binnen 2 minuten stonden alle kinderen en juffen en meesters veilig buiten.
We zullen meerdere keren per jaar zo’n oefening houden. Bent u dan toevallig op school, ga dan mee
naar buiten en sluit aan bij een van de achterste bomen. Werkt u op dat moment met een kind of
met een groepje kinderen, breng de kinderen dan buiten bij de juiste leerkracht en sluit daarna zelf
aan bij de laatste boom.
3. Schoolbibliotheek
Naar aanleiding van de vorige Infotoer is er iemand gevonden om op woensdagochtend te helpen in
de bibliotheek, super fijn! BEDANKT!
Ondertussen is er alweer een andere wijziging en zijn we weer op zoek naar hulp!
Wie o wie vindt het leuk om ons in de bibliotheek te helpen?
HULP GEZOCHT OP: dinsdagmiddag 13.15-14.00 uur
4. GEVONDEN
Vanochtend heeft een ouder op het fietspad op het Gildenveld een kinderbril gevonden.
De kleuren van de bril zijn zwart met rood. IS een van de kinderen zijn of haar bril kwijt??
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Graag contact opnemen met: mwetzels@toermalijn.net of lvanderkevie@toermalijn.net
5. Afspraken mobiele telefoon
Op school zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van de mobiele telefoons in de klas. Voor de
kinderen is dit helder. Dit wordt indien nodig in de groepen besproken. Recentelijk is ook
afgesproken dat de kinderen tijdens het overblijven geen gebruik maken van hun telefoon. Ook dit is
in de desbetreffende groepen besproken.
Fijn weekend allemaal!
Tot ergens in het nieuwe jaar ;-)
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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