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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 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. Sinterklaas
2. Schoolbibliotheek
3. Doekoe-actie en actie Bruna
4. Wijzigingen personeel
5. Jeugdfonds
6. Bericht van de boswachter
7.

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Sinterklaas
Vandaag hadden wij ‘hoog bezoek’ van Sinterklaas en zijn Zwarte
Pieten. Eén van de pieten was op het dak en kon daar niet meer
vanaf. Gelukkig kwam de brandweer, met Sinterklaas, om deze
piet te redden. Daarna was het een groot feest op de Toermalijn
en zijn alle kinderen enorm verwend.
Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen aan dit prachtige
feest. Er zijn veel foto’s gemaakt door onze ‘schoolfotograaf’
Cilia Klooster. Deze staan volgende week op de website !

2. Schoolbibliotheek
Herhaalde oproep.
We zijn nog op zoek naar (groot)ouders die willen helpen in de schoolbibliotheek op dinsdag en
donderdag van 13.15-14.00 uur. Wie o wie vindt het leuk om ons in de bibliotheek te helpen?
Meer informatie of opgeven via mbeek@toermalijn.net

3. Doekoe-actie Coöp en actie Bruna
Deze week hebben we een cheque van de medewerkers van de Coöp ontvangen van maar liefst
€200,20. Daarvan willen we materialen voor het buitenspelen van kopen. We vinden het super
dat er zoveel mensen aan onze school muntjes hebben gedoneerd. Hartelijk dank allemaal !
Ook van de Bruna ontvingen we een cheque van €68 voor het inzamelen van bonnetjes tijdens
de kinderboekenweek. Hiervan kunnen we onze bibliotheek weer aanvullen met een paar leuke
boeken. Ook hiervoor hartelijk dank!
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4. Wijzigingen personeel
Afgelopen week heeft juf Hendrina te kennen gegeven afscheid te nemen als juf van de
Toermalijn. De reden is dat zij een baan heeft geaccepteerd op Kaleidoscoop.Vanaf 1
januari gaat zij daar werken als juf bij een nieuwe instroomgroep.
Wij vinden het heel jammer dat zij niet meer op onze school werkzaam zal zijn, maar
begrijpen haar keuze volledig. Om meer zekerheid voor de toekomst te krijgen, heeft zij
daar gesolliciteerd. We wensen haar heel veel geluk en plezier op Kaleidoscoop.
Juf Sylvia zal haar op donderdag en vrijdag opvolgen in groep 1/2 en juf Femke zal de
woensdag gaan doen in groep 6.
De ouders van de betreffende klassen hebben hierover een brief per mail ontvangen.

5.

Jeugdfonds
U heeft mogelijk het volgende in de krant gelezen: ‘Nu ook jeugdcultuurfonds in
Zeewolde’. Er was al een jeugdsportfonds. De fondsen betalen voor ouders rechtstreeks
de contributie voor sport- en muziekverenigingen, indien zij dat niet zelf kunnen betalen.
Zo kunnen kinderen tussen 4 en 18 jaar bijvoorbeeld voetballen of naar muziekles.
De regeling in Zeewolde geldt drie jaar. Naar verwachting kunnen 200 kinderen hiervan
profiteren. De gemeente steekt 75.000 euro in de fondsen. Er is ook een startbijdrage
van de Rabobank van 2.500 euro.
Ouders kunnen hun kinderen niet zelf aanmelden; dat gebeurt door 'intermediairs',
bijvoorbeeld docenten, huisartsen en begeleiders van Jeugd & Gezin. Op
woensdagmiddag 23 november zijn de fondsen feestelijk ingeluid in theater De
Kluit. Ook wij zijn daarbij aanwezig geweest. Wat een goed initiatief. Wij hebben ons
direct aangemeld als intermediair. Dat houdt in dat indien u financieel niet in de
gelegenheid bent om uw kind(eren) op bijvoorbeeld een sportvereniging aan te melden
(of bijv. zwemles), dat u zich kunt melden bij de IB-er van onze school. 100% garantie
kunnen wij u niet bieden. Dit omdat het budget niet onbeperkt is. Wij kunnen wel samen
met u de aanmelding verzorgen.

6. Bericht van de boswachter

Samen met vrijwilligers, theatergroep ‘Dingetje’ heeft Staatsbosbeheer op zaterdag
17 december een prachtige route uitgezet in het speelbos waarlangs gezocht kan
worden naar de verdwenen winter. Meer informatie leest u in de bijlage van deze mail.

Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,

Leon van der Kevie en Mirjam Wetzels

pagina 2

