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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
25 feb. t/m 5 maart: VAKANTIE
10 + 17 maart: weeksluiting

INHOUD:
1. LOCT zoekt vrijwilligers
2. Kunstexpeditie
3. IPC
4. Beweegfeest 4-6 jarigen
5. Foto’s carnaval
6. Toertuin

1. LOCT zoekt vrijwilligers voor het geven van technieklessen
Al enige jaren krijgen kinderen vanaf groep 5 jaarlijks een techniekles
in het technieklokaal op de Oriënt in Zeewolde. Daar komen zij altijd
enthousiast van terug en hebben dan vaak mooie dingen gemaakt en
geleerd.
Het Leer- en OntdekCentrum Techniek (LOCT) is op zoek naar
vrijwilligers, die mee willen helpen bij het geven van technieklessen
aan leerlingen van de basisschoolgroepen 5 tot en met 8.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam of Leon via:
mbeek@toermalijn.net
2. Kunstexpeditie
Op 4 woensdagen in maart en april worden er in Zeewolde diverse activiteiten voor kinderen
gehouden op gebied van Beeldende vorming, media en theater. In de bijlage vindt u een
folder hiervan.
Meer informatie en opgeven via http://verbeeldingenco.nl/
3. IPC
Na de vakantie starten we in de hele school met IPC (International Primary
Cirruculum), waarbij we zullen werken aan thema’s wat een langere periode aan bod
komt.
Wij willen op deze manier ervaren of deze methode geschikt is voor onze school, onze
manier van werken en of het aansluit bij onze kinderen. We hebben deze thema’s op
onze studiedagen samen met een docent van IPC goed voorbereid.
We werken aan de volgende thema’s :
Groep 1 en 2 : bloemen en planten
Groep 3 en 4 : speelgoed
Groep 5 en 6: chocola
Groep 7 en 8: milieu- klimaatbeheersing
U ontvangt hier per klas een brief over met meer informatie. Wij hebben er erg veel zin in
om hiermee aan de slag te gaan !
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4. Beweegfeest voor 4-6 jarigen
Lopen, werpen en springen. Lekker bewegen! Op woensdag 1 maart organiseert
Atletiekvereniging een Mini Athletics Champs. Een speelse wedstrijdvorm met echte atletiekonderdelen toegespitst op juist de jongere kinderen (4-6 jaar). Het evenement start om
10.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Deelname kost 3,50 euro per persoon. Kijk voor meer
informatie en aanmelding op http://www.avzeewolde.nl
5. Carnaval op de Toermalijn
Gisteren hebben we een zeer geslaagd carnavalsfeest
gevierd. Bijna alle kinderen kwamen verkleed op school en
zagen er prachtig uit. ’s Ochtends waren er activiteiten in
de eigen klas en ’s middags liepen de kinderen in groepjes
van groep 2 t/m groep 7 door elkaar. De kinderen uit de
groepen 8 begeleidden de spelletjes. U ontvangt met deze
mail een uitnodiging om alle foto’s te bekijken. Deze
komen ook op onze website te staan.
Dank je wel aan de “Raad van 11” (kinderen uit groep 8)
die veel werk hebben verzet voor deze dag; versieren van
de school, verzinnen en begeleiden van spelletjes en na het feest alles weer opruimen.
Alaaf, alaaf, alaaf !!!!
6. Toertuin
Op zaterdag 25 maart gaat de werkgroep Toertuin
aan de slag. Ze kunnen daar nog een paar “groene
vingers” bij gebruiken om de tuin weer netjes te
maken voor de komende lente. De klassen kunnen
dan weer met hun natuurprojecten in de tuin op
onderzoek uit.
Zij starten om 9.00 uur met koffie en gaan uiterlijk
tot 12 uur door. Komt u ook ?
Bedankt alvast !

We wensen u allemaal een heel fijne vakantie !
namens team de Toermalijn,
Mirjam Wetzels en Leon van der Kevie
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