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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
7 april : schooltoneel voor de groepen 5 /tm8
13april: Paasviering in kerk 1 t/m 8
14 april : Goede Vrijdag; kinderen vrij
17 april : Tweede Paasdag: kinderen vrij

INHOUD:
1. Hoera voor Fiene- baby juf Erica
2. Afwezigheid Manon Beek
3. Verhuizing Zevenster
4. Workshops midden- en bovenbouw
5. Opgeven thema avond “gezonde
voeding”
6. Schoolplein in het weekend
7. Bericht van Overblijf Partou
8. Diverse bijlages

1. Hoera voor Fiene - baby juf Erica
Op donderdag 23 maart is Fiene geboren. Een prachtig meisje van 3025 gram en
50 cm. Moeder en kind maken het uitstekend !
We wensen juf Erica en Bryan een heel fijne tijd toe !
Als u het leuk vindt een kaartje te sturen: Robbenzand 62, 3846 JB Harderwijk.

2. Afwezigheid Manon Beek
Zij schrijft het volgende aan u :
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eind november heb ik voor een aantal weken afscheid genomen van de Toermalijn vanwege
mijn zwangerschapsverlof. In december ben ik bevallen van onze zoon Jens. Het was de
bedoeling dat ik komende week weer aan de slag zou gaan. Doordat mijn bevalling
uiteindelijk in het ziekenhuis eindigde, kost het mij meer tijd om volledig hersteld te
zijn. Ook moet ik in april onder het mes vanwege een behoorlijke cyste op mijn eierstok.
Na overleg met Roel Hijne (Algemeen directeur) is besloten dat ik na de meivakantie
weer ga starten met werken. Gelukkig zullen Leon en Mirjam mijn vervanging voortzetten
tot de meivakantie, super fijn! Na de meivakantie blijft Mirjam ook nog uren van mij
vervangen totdat ik uiteindelijk volledig hersteld ben.
Omdat ik graag op de hoogte blijf van het reilen en zeilen op school, heb ik al meerdere
keren overleg gehad met Roel. Ik ben dus af en toe wel op school te vinden, fijn om er
weer te zijn! Ik hoop u binnenkort weer te ontmoeten! Lieve groetjes, Manon
Voor degenen die het gemist hebben in de Infotoer van 23 december :
Op woensdag 21 december 2016 is juf Manon bevallen van een zoon genaamd Jens.
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3. Verhuizing Zevenster
Op 14 maart heeft een informatieavond plaatsgevonden op
de Zevenster in verband met de toekomst van deze school.
Daar is verteld, dat als gevolg van de krimp, nog een
(nader te bepalen) aantal jaren willen voortzetten in de
schoolpatiowoningen nabij de Toermalijn. Het is nu nog
onduidelijk of dat 1 of 2 klassen zullen zijn.
We houden u op de hoogte.
4. Workshops midden- en bovenbouw- herhaalde oproep !
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 hebben tot op heden nog geen aanmeldingen gehad.
Zonder hulp gaan de workshops niet door helaas.
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

5. Opgeven thema avond “Gezonde voeding”
Zoals in de vorige Infotoer reeds gemeld stond zijn we bezig met de
organisatie voor een informatieve en interactieve editie voor dit jaar.
Deze wordt gehouden op donderdagavond 20 april.
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!
U kunt hier aangeven of u daarbij aanwezig bent.
6. Schoolplein in het weekend
Ondanks de aanwezigheid van het bord “verboden toegang” komt het steeds vaker voor
dat er jeugd op het schoolplein aanwezig is als de school gesloten is. Regelmatig gaan er
dingen kapot en worden er dingen gesloopt helaas.
Indien u dat ziet, kunt u hiervan een melding doen bij de politie. Zij zullen dan (hopelijk)
langskomen. U belt hiervoor 0900-8844. U krijgt dan de regionale telefooncentrale aan
de lijn.
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7. Bericht van overblijf Partou
In overleg met de coördinator van Partou willen wij u informeren over het voedingsbeleid
tijdens de TSO (TussenSchoolse Opvang). De kinderen lunchen met brood en mogen als
extra meenemen : groente, fruit ,yoghurt ,cheese dippers en gezonde koeken zoals
rijstwafel( geen chocola) ontbijtkoek , liga ( geen chocola ) en sultana .
Indien kinderen andere dingen meenemen zoals hierboven wordt beschreven, dan moeten
ze deze weer in hun tas stoppen en mee naar huis nemen.
8. Diverse bijlages
Bij deze infotoer ontvangt u een tweetal bijlages :
- flyer van Werelddorpdag op woensdag 19 april
- informatie over Palmpasen
Hartelijke groet
namens team de Toermalijn,
Mirjam Wetzels en Leon van der Kevie
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