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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
29 maart : Open dag 9.00 – 12.00 uur

INHOUD:
1. Workshops midden- en bovenbouw
2. IPC
3. Leesprogramma Bouw !
4. Thema avond “gezond voeding”
5. Rapporten
6. Lentekriebels
7. Open dag 29 maart
8. Diverse bijlages

1. Workshops midden- en bovenbouw
Al twee keer eerder dit schooljaar zijn er voor de kinderen
vanaf groep 3 workshops georganiseerd. Zij kunnen zich van
tevoren inschrijven voor allerlei creatieve activiteiten.
Koken, knutselen, verven, lino snijden, proefjes,
programmeren, ecoline, enzovoort. Kinderen en leerkrachten
zijn hierover heel enthousiast. Mede ook omdat door hulp van
ouders de groepjes klein zijn (die assisteren of geven
zelfstandig een workshop).
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons de laatste
ronde ook nog kunnen helpen. Hieronder de data en tijden.
Voor vragen of opgeven kunt u terecht bij juf Mira (mevers@toermalijn.net)
Middenbouw 3e ronde:
woensdag 29 maart, 5 en 12 april van 10.45-11.45 uur
Bovenbouw 3e ronde
vrijdag 12 en 19 mei van 13.30 tot 15.00
2. IPC
Alle groepen zijn onlangs begonnen met de projecten van IPC. Dat kunt
u vast niet ontgaan zijn. Kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast.
Wij werken binnen de verschillende groepen aan verschillende 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
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3. Leesprogramma Bouw !
Wij zijn als Toermalijn gestart met het programma
Bouw! Vanuit de gemeente wordt dit programma
gesubsidieerd voor alle basisscholen in Zeewolde.
Met behulp van dit programma begeleiden we
kinderen met leesproblemen, zodat we hopelijk
ernstige leesproblemen kunnen voorkomen.
Vier keer in de week wordt er geoefend met dit programma. We hebben hiervoor een
mooie verdeling gemaakt. Zo oefenen de kinderen zowel thuis als op school twee
momenten in de week.
Inmiddels zijn we gestart met een aantal kinderen in groep 3. Ouders van betreffende
kinderen zijn hiervan op de hoogte. Het is de bedoeling om ook in groep 2 te gaan
starten. Wellicht zullen we ook kinderen van groep 4 nog met
het programma laten werken.
4. Thema avond “Gezonde voeding”
Na een succesvolle thema-avond vorig jaar zijn we bezig met
de organisatie voor een informatieve en interactieve editie
voor dit jaar. Reserveer vast donderdagavond 20 april in
jullie agenda!
Het onderwerp zal dit jaar zijn: Vet, Cool & Gezond!
“Als we denken aan de gezondheid van onze kinderen richten
we ons vaak op het lichaam door hen gezond te laten eten en voldoende te laten bewegen.
Maar we vergeten de mentale fitheid, terwijl dat net zo belangrijk is. Want als we ons
geestelijk fit voelen, functioneren we beter op school en op het werk. We staan dan
positiever in het leven, hebben minder last van stress en kunnen we beter omgaan met
problemen. Voeding en beweging hebben een grote invloed op het gedrag.”
We hopen op een inspirerende avond met een heuse proeverij met gerechten gemaakt
door jullie kinderen!
Geef je snel op via toermalijn.ouderraad@gmail.com

5. Rapporten
In februari heeft uw kind het nieuwe rapport ontvangen. Van tevoren was het mogelijk
om hierover een informatie-avond bij te wonen. Wij waren zeer verheugd dat hier zoveel
ouders naar toe zijn gekomen. Naar aanleiding van deze ouderavond is er afgesproken
dat u informatie over het rapport op onze website kunt lezen. Wij zijn hiermee aan het
werk. U wordt op de hoogte gesteld wanneer dit wordt geplaatst.

6. Lentekriebels
Volgende week doen we als school mee aan “de week van de
lentekriebels”. Alle kinderen vanaf groep 5 krijgen les over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. U ontvangt per groep
informatie over de lessen die worden gegeven. Een goed
moment om seksualiteit ook thuis aan de orde te laten
komen.
Wilt u alvast voorbereid zijn op de vragen van uw kind ? Op de volgende website vindt u
een heleboel tips: www.weekvandelentekriebels.nl
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7. Open ochtend woensdag 29 maart 2017
Op woensdag 29 maart is er weer een open ochtend. Nieuwe
gezinnen zijn tussen 09.00-12.00 uur van harte welkom om een
kijkje te nemen op onze school.
Geeft u dit door aan vrienden en/of familie in Zeewolde ?

8. Toertuin
Op zaterdag 25 maart om 9.00 uur gaat de werkgroep Toertuin
weer een paar uurtjes (tot uiterlijk 12 uur) aan de slag om de tuin
weer wat op te fleuren? Vindt u het leuk om te komen helpen? Wij kunnen nog wat extra
handen gebruiken. U hoeft geen groene vingers te hebben ;)
Graag opgeven bij juf Mira: mevers@toermalijn.net
9. Diverse bijlages
Bij deze infotoer ontvangt u een tweetal bijlages :
- nieuwsbrief Zeeluwe over ons samenwerkingsverband (Zeewolde – Veluwe)
- een uitnodiging voor een speelmiddag voor hoogbegaafde kinderen a.s. zondag 19 maart
- een uitnodiging voor de opening van Huis voor Taal Zeewolde op vrijdag 31 maart

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