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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
23+25 januari: informatie-avonden rapporten
3,6 en 7 februari: studiedagen; kinderen vrij
8 februari: rapport mee

1.

INHOUD:
1. Opbrengt Kerstkaarten-actie
2. Vervanging juf Erica
3. Informatieavonden rapporten
4. Studiedagen
5. Boeken (lezen, lezen, lezen…..)
6. Handdoeken

Opbrengst Kerstkaarten-actie
In de vorige Infotoer werd vermeld dat er maar
liefst €1069 euro is opgehaald voor “Surgeon for
Charity”. Vorige week heeft de leerlingenraad de
cheque uitgereikt aan Ingeborg Komijn . Zij heeft
uitgebreid verteld en laten zien wat er met het
geld wordt gedaan in de kliniek in Vietnam. De
kinderen waren erg onder de indruk!

2. Vervanging juf Erica
Vanaf deze week is juf Melissa de Zeeuw begonnen te werken op onze school. Zij loopt op
dinsdag en donderdag mee met juf Erica en zal vanaf dinsdag 14 februari haar volledig
vervangen. Dit duurt tot de zomervakantie.
Wat bijzonder is, dat juf Melissa vroeger een leerling was op onze school. Wij wensen haar een
leuke tijd op onze school.
Juf Jolanda blijft gewoon op maandag de juf in deze groep.

3. Informatieavonden rapporten
Afgelopen week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de extra informatieavond over het
rapport. Deze zijn op maandag 23 of woensdag 25 januari. We starten om 20.00 uur en de avond
duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Als u zich nog niet heeft opgegeven kunt u dat nog steeds doen
via deze link , zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
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4. Studiedagen
Op 3,6 en 7 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. studiedagen van de leerkrachten. Als team gaan we
op deze dagen hard aan het werk met diverse onderwerpen.
We gaan aan de slag met:
- Digitale rapporten
Ons streven is dat we uiteindelijk kunnen gaan werken met een digitaal ouderportaal.
Omdat alle gegevens dan digitaal verwerkt worden, kunt u als ouder thuis inloggen en
rondom de oudergesprekken vast een kijkje nemen in de resultaten van uw kind.
- Nieuwe methode voor de zaakvakken IPC (International Primary Cirriculum)
Dit is een methode waarbij we de vakken van de wereldoriëntatie (aardrijkskunde, techniek,
geschiedenis en natuur) thema-gewijs willen aanbieden. Eén van de studiedagen staat
volledig in het teken van IPC, zodat wij goed weten hoe deze methode werkt.
5. Lezen, lezen, lezen……
Vandaag ontvingen we meerdere dozen met boeken van Bol.com. Hierin
voor iedere klas 3 boeken, die hebben de kinderen uitgekozen middels een
top 3. De boeken zijn betaald door het geld wat opgehaald is met de
Kerstkaarten-actie. De kinderen van de leerlingenraad hadden de eer deze
boeken aan hun klas te overhandigen!
6. Handdoeken / theedoeken
Wie heeft er hand-en/of theedoeken die thuis niet meer gebruikt
worden?
Wij zijn er op school heel blij mee! U kunt ze bij de groepsleerkracht
van uw kind inleveren. Alvast heel erg bedankt namens de juffen en
meesters.

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