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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 22 dec.: 08.30 kerstviering Open Haven
 22 dec.: ’s middags vrij ivm kerstdiner
 22 dec.: kerstdiner 17.30 uur (inloop vanaf 17.20)
 23 dec.: middag vrij - groep 1 t/m 8



24 dec. : Viering Open Haven 18.30 uur
26 dec. t/m 6 jan.: KERSTVAKANTIE

INHOUD:
1. Sintklaasfeest
2. Kerstpakketten actie
3. Opbrengst kerstkaarten
4. Viering Open Haven 24-december
5. Schoolbibliotheek
6. Informatieavonden rapporten 23+25/1
7. Kerstgroet

Omtrent kerst heeft u vorige week nader bericht
ontvangen, middels een groene brief.

1. Sinterklaasfeest 2 december 2016
Sinterklaas kwam dit jaar zelfs met een brandweerauto op school; wat een feest was dat ! We
hebben weer een super geslaagd verjaardagsfeest van Sint mogen vieren. BEDANKT voor een
ieder die er aan mee heeft geholpen om er een fijn feest van te maken!!
Cilia van ’t Klooster heeft prachtige foto’s gemaakt op die dag; deze zijn te bewonderen op onze
website (inlogcode bij de leerkrachten bekend) . De verwondering én plezier straalt er vanaf!
Dank je wel!

2. Kerstpakketten actie voor de voedselbank
Afgelopen week is er massaal gehoor gegeven aan de
oproep om iets mee te nemen voor de deze actie (zie
foto). Vandaag werden alle spullen opgehaald door
mensen van de voedselbank. Maar liefst 8 dozen vol
werden door de leerlingenraad naar de auto gebracht. De
spulletjes worden volgende week verdeeld over de 250
gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in
Zeewolde.
3. Opbrengst Kerstkaarten-actie
Afgelopen maand hebben de kinderen van onze school een zelfgemaakte tekening gemaakt voor
de kerstkaarten-actie. In hun eigen webwinkeltje konden ze kaarten en andere artikelen
verkopen. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Er is maar liefst € 1069 opgehaald, wat
na de kerstvakantie door de leerlingenraad wordt overhandigd aan Ingeborg Komijn. Zij werkt
voor “Surgeon for Charity”. Dit is een organisatie die mensen in Vietnam helpt operaties te
betalen aan verminkingen in hun gezicht. Deze mensen kunnen dat zelf niet betalen.
Iedereen bedankt voor de hulp!
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4. Aankondiging Kerst gezinsviering Open Haven

Op zaterdag 24 december is er om 18.30 uur een gezinsviering
met als thema “Een nieuw begin”.
Het wordt een heel mooi begin van de kerstdagen, met een
kerstverhaal en muziek, in de gezinsviering bij Parochie Sterre der
Zee.
Iedereen is van harte welkom!
5. Rapporten: informatieavond
Op maandag 23 en woensdag 25 januari om 20.00 uur worden er extra informatie avonden
ingepland om ons nieuwe rapport toe te lichten. U krijgt hier in januari meer informatie over. Zet
één van de avonden alvast in uw agenda.

6. 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?
Het zou jammer zijn als de bibliotheek minder open kan zijn nu.
Dus…. Geef u op! (via mbeek@toermalijn.net)

7. Kerstgroet Toermalijn
Hieronder vindt u een kerstgroet namens alle juffen en meesters van de Toermalijn.
Wij wensen u allemaal alvast een fijne vakantie en gezellige kerstdagen.
We hopen iedereen op 9 januari 2017 weer te zien op school.

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

Leon van der Kevie en Mirjam Wetzels
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Samen
Samen, dat is heel erg fijn .
Samen ben je sterker dan alleen ,
Altijd alleen zijn dat wil er geen één .
Samen kun je een vriendschap bouwen ,
Samen hopen en elkaar vertrouwen .
Samen in de klas zitten kletsen ,
Of samen een tekening schetsen .
Met iemand samen zijn ,
Dát is pas écht fijn !
Een heel gezellig kerstfeest gewenst
Op naar een mooi 2017
Samen
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