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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 5 juni: 2de  Pinksterdag. Alle leerlingen vrij 

 6-7 juni: studiedagen: leerlingen VRIJ 

 13 en 14 juni: schoolfotograaf 

 14 juni: rapporten mee – groep 1 t/m 8 

 16 juni: weeksluiting oranje – 14.15 uur 

 22 juni: rapportage gesprekken 

 23 juni: weeksluiting rood – 14.15 uur 

 27 juni: rapportage gesprekken 

 30 juni: dank-je-wel activiteiten – 14.15 uur 

 4 juli: wisselmiddag – 13.15 uur 

 6 juli: laatste schooldag 2016-2017 

 7 juli: alle leerlingen vrij – start zomervakantie 
 

INHOUD: 
1. Toekomst Zevenster 
2. Groepsverdeling 2017-2018 
3. Schoolfotograaf 
4. Afscheid juf Mirjam 
5. Buitenspeeldag 
6. Oproep aanhanger 

 
1. Toekomst Zevenster  
Deze week was er een persbericht over de toekomst van de Zevenster. Dit kunt u onder aan deze 
nieuwsbrief  lezen. Dit heeft ook gevolgen voor onze school, aangezien de Zevenster en de 
Toermalijn onder hetzelfde bestuur vallen.  Zie verder bij punt 2. 
 
2. Groepsverdeling 2017 - 2018 
Nog 5 weken te gaan en er wacht alweer een, hopelijk, heerlijke zomervakantie. Schooljaar 2016-
2017 is dan dus klaar. Daarom zijn we achter de schermen al ontzettend druk met de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
Ook dit jaar hebben we weer vele, nieuwe aanmeldingen van kinderen gehad, super fijn! Dit 
betekent dat wij het komende schooljaar niet zullen krimpen qua leerlingaantal. We starten het 
nieuwe schooljaar dus weer met 14 groepen.  Dit zijn de groepen voor schooljaar 2017-2018: 
groep 1/2A  groep 5A 
groep 1/2B  groep 5B/6B 
groep 1/2C  groep 6A 
groep 1/2D  groep 7A 
groep 3A  groep 7B  
groep 3B  groep 8A 
groep 4A  groep 8B 
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De groepen 1 t/m 4 worden relatief kleine groepen bij de start van het nieuwe schooljaar.  Dit is heel 
fijn! Maar we weten natuurlijk nog niet hoe de leerlingenaantallen in de jaren erna zullen zijn. We 
kunnen dus ook niet garanderen dat deze groepen t/m groep 8 in dezelfde samenstelling zullen zijn. 
Er is niet alleen veel instroom vanaf groep 1. Ook in de andere groepen is er veel instroom van 
leerlingen van andere scholen, waaronder van de Zevenster (zie punt 1). De groepen 5 t/m 8 zullen 
dus wat groter zijn dan de onderbouwgroepen. 
Het is een hele puzzel om een verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen te 
maken. Dit heeft te maken met het feit dat er diverse wijzigingen van personeel aangaande zijn. 
Onze collega’s van de Zevenster zullen komend schooljaar grotendeels bij ons komen werken, 
daarnaast is er op dit moment een sollicitatieprocedure bij Kaleidoscoop. Ook zijn er collega’s die 
minder gaan werken, of ontslag nemen (zie punt 4). Alles bij elkaar betekent het dat de puzzel nog 
niet af is. 
Zodra de verdeling van de leerlingen en de verdeling van de leerkrachten over de groepen definitief 
is, zal dit zo spoedig mogelijk verspreid worden onder alle ouders.  
 
3. Schoolfotograaf 
Op dinsdag 13 en woensdag 14 juni komt de schoolfotograaf.  
 
Op 13 juni zullen de portret – en groepsfoto’s worden genomen.  
 
Op woensdag 14 juni worden er onder schooltijd foto’s gemaakt van de 
broertjes en zusjes die op school zitten.  
 
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om een foto te laten maken met 
broertjes/zusjes die nog niet op school zitten, of al van school af zijn. 
Deze foto’s worden voor en na schooltijd gemaakt. Hiervoor is er een 
vrije inloop. 
 

INLOOP: woensdag 14 juni 08.00-08.30 uur en 12.00-13.00 uur voor gezinnen 
waarvan een broertje/zusje nog niet op school zit of al van school af is! Deze 
foto’s worden in de speelzaal gemaakt. 
 
Net als vorig jaar ontvangt u enkele weken later een kaartje met inlogcode. Via deze  inlogcode kunt 
u digitaal uw bestelling doen. 
 
4. Afscheid juf Mirjam  
Dit is mijn laatste  schooljaar op de Toermalijn. De functie van mijn man is komen te vervallen en dat 
is de reden dat ik ben gaan kijken naar een baan met meer vaste uren. Op dit moment sta ik voor 1 
dag op papier en de rest werk ik op invalbasis. Ik heb het geluk dat er wat moois op mijn pad is 
gekomen. Een hele leuke baan welke op mijn lijf geschreven is.  
Ik start op 1 augustus 2017 op het MBO Amersfoort als teamleider van kapper en 
schoonheidsspecialisten. Daarnaast ga ik er nog één dag les geven. Het is een baan voor 4 dagen. De 
passie voor het kappersvak, onderwijs en coaching komt in deze baan samen. 
Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van de Toermalijn. Ik heb hier met veel 
plezier gewerkt en doe dat nog steeds. Natuurlijk is het dubbel want ik heb 
ook heel veel zin in de nieuwe uitdaging! 
 
5. Buitenspeeldag  
Op woensdag 14 juni organiseert Zeewolde Sportief en Gezond in 
samenwerking met buitensportbedrijf Even Buiten diverse activiteiten voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar op het voetbalveld naast de ijsbaan.  
Op de foto hiernaast leest u meer.   
 



  

6. Oproep – aanhanger 
Is er een ouder met aanhanger die ons op korte termijn kan helpen? Er ligt nog een hoop tuinafval 
achter de schutting. We willen dit graag naar het afvalbrengstation Trekkersveld brengen. Het liefst 
woensdag het eind van de ochtend of vrijdag middag. Dan kunnen kinderen meehelpen met laden en 
kan het meteen naar de stort. Graag contact met juf Mira: mevers@toermalijn.net 
 

 
Fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Toermalijn 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Zevenster in Zeewolde verdwijnt 
 

De laatste tijd is er veel te doen geweest aangaande de toekomst 
van Basisschool de Zevenster in Zeewolde. Hoe zit het nu allemaal 
precies? En wat gebeurt er met de dierenweide? Dhr. Hijne, 
Algemeen directeur van Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde 
(SKOZ), geeft uitleg: 
 
De Zevenster en de Toermalijn zijn twee katholieke scholen onder 
het bestuur van SKOZ. Kaleidoscoop is een 
interconfessionele basisschool onder het bestuur van SIBZ. De laatste jaren heeft de Zevenster te 
maken gehad met een grote krimp. Krimp die in een groot gedeelte van Zeewolde en vooral in 
Zeewolde Zuid voelbaar is. De Zevenster heeft afgelopen jaren getracht met diverse ontwikkelingen 
onderscheidend te zijn t.o.v. andere scholen. Echter, het is een kleine school. Vooral in de 
middenbouw heeft de school kleine groepen. En juist daar zien we dat ouders kiezen voor een 
andere school. Ook zijn er gezinnen verhuisd naar een andere stad of andere wijk in Zeewolde. 
 
Het gebouw van de Zevenster werd steeds duurder in onderhoud. De helft van de lokalen staat leeg 
terwijl je wel je vaste lasten hebt. Dat alles bij elkaar zijn de redenen geweest dat het bestuur van 
Stichting Katholiek Onderwijs aangegeven heeft met de Zevenster te willen verhuizen naar de 
schoolpatiowoningen in Horsterveld. Aan ouders is in maart de vraag gesteld wie er meegaat naar 
Horsterveld. Uiteindelijk hebben diverse gezinnen gekozen voor een school in Zeewolde Zuid. 
Gelukkig ook meerdere gezinnen voor de verhuizing naar Horsterveld. Dat is de reden dat wij daar, 
als Zevenster, komend schooljaar met 1 bovenbouwgroep verder gaan. Dat zal ook tevens het laatste 
jaar van de Zevenster zijn. 

En de dierenweide? 

De werkgroep dierenweide heeft meerdere keren met de gemeente rond de tafel gezeten. Zij heeft 
getracht met instanties te zorgen voor een doorstart op de huidige plek. Dat is helaas om meerdere 
redenen niet gelukt. De werkgroep is in contact gekomen met de MMM-boerderij die er gelukkig 
oren naar heeft om de dieren over te nemen, mogelijk inclusies de hokken. Het is aan de gemeente 
wat zij verder van plan is met het gebouw van de Zevenster en de plek van de dierenweide. 

Met het verdwijnen van de Zevenster gaat een uniek stukje Zeewolde verloren. De dierenweide en het gebouw 
van de Zevenster hebben zo’n 30 jaar op de Vlierbes hun bestemming gehad. Aan het eind van het schooljaar 
wordt op gepaste manier afscheid genomen van het gebouw en gaat voor de laatste keer de deur op slot. 
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