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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
 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. Jens geboren
2. Kerstfeest
3. Juf Marianne
4. Kerstkaarten-actie
5. Kunstexpeditie
6. Foto’s website
7. Afscheid juf Hendrina
8. Gezinsviering Open Haven
9. Vakantie

1. Hoera ! Jens is geboren
Op woensdag 21 januari 2016 is juf Manon bevallen van een zoon genaamd Jens.
Een prachtkerel van maar liefst 55 cm en ruim 7 pond.
We wensen juf Manon en haar gezin een heel fijne tijd met elkaar !

2.

Opbrengst Kerstkaarten-actie
In de vorige Infotoer werd vermeld dat er maar liefst €1069 euro is opgehaald voor “Surgeon for
Charity”. Naast dit prachtige bedrag hebben we ook €1000 mogen ontvangen voor de aanschaf
van boeken voor onze bibliotheek. Afgelopen week hebben alle klassen een top 3 gemaakt van
boeken die ze graag (willen) lezen. Deze boeken zullen in de kerstvakantie worden aangeschaft,
zodat ze na de vakantie kunnen worden gelezen.
Nogmaals dank aan iedereen die mee heeft gedaan aan de actie van onze leerlingenraad.
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3. Juf Marianne - Afwezigheid door ziekte
Vorig jaar november werd na een aantal onderzoeken en een operatie vastgesteld dat er bij
Marianne Oosterhof (IB/RT) sprake is van eierstok/eileider kanker. Toen was er nog sprake van
een voorstadium van kwaadaardigheid. Nu een jaar later, regelmatige onderzoeken en wederom
een operatie in november, blijkt het wel kwaadaardig te zijn. Inmiddels heeft zij haar tweede
chemokuur gehad en volgen er nog vier.
Voor school betekent dit dat haar werkzaamheden worden overgenomen door Mirjam Wetzels.
Joop Delfgaauw en ook juf Mariska ondersteunen haar hierbij.
Op de achtergrond blijft zij zoveel mogelijk alles volgen. Ook zal zij af en toe op school aanwezig
zijn.
Wij wensen haar en haar gezin heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
4. Kerstfeest
Gisteren hebben we in Open Haven genoten van een prachtige
kerstviering met alle kinderen van de Toermalijn. In de kerk is het
verhaal van Jozef en Maria verteld en ook uitgebeeld door de
juffen en meesters. Tussendoor hebben we prachtige liedjes
gezongen.
Dank je wel aan alle ouders en collega’s die mee geholpen hebben
om Kerst op de Toermalijn te verzorgen. De school was prachtig
versierd en straalde een warm welkom uit.
Ook het kerstdiner van gisteravond was weer een hoogtepunt van
het jaar voor ons allemaal. Dat hebben we SAMEN goed gedaan!
5. Kunstexpeditie – workshops
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor alle kinderen tussen de 8 en 12 jaar om deel te nemen
aan workshops Beeldende vorming of theater. Deze worden op 5 woensdagmiddagen gehouden
in januari en februari door de Kunstexpeditie.
6. Afscheid juf Hendrina
Vandaag heeft juf Hendrina afscheid genomen van ouders en kinderen van de Toermalijn. Zij
heeft 9 jaar op onze school gewerkt, in verschillende groepen, maar voornamelijk in de
onderbouw. We zullen haar herinneren als een lieve en betrokken juf. Wij wensen haar veel
werkplezier in haar nieuwe baan op de Kaleidoscoop, waar ze na de vakantie een instroomgroep
voor kleuters start.
Deze groep zal zij voorlopig samen gaan doen met juf Coby van onze school, die graag meer
wilde gaan werken. Deze mogelijkheid heeft ze op de Kaleidoscoop.
7. 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!

8. Vakantie
Wij wensen jullie allemaal fijne dagen toe en we hopen iedereen weer
te ontmoeten op maandag 9 januari 2017 !

Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Mirjam Wetzels en Leon van der Kevie
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