‘De Toermalijn’
Katholieke School voor Basisonderwijs
Jade 49
3893 EB ZEEWOLDE
Tel. 036-5226020

Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net
Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2017-2018, jaargang 19 nr.1; 25 augustus 2017
BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 28 aug.: 20.00 uur - informatieavond groepen 7-8
 29 aug.: 20.00 uur - informatieavond groepen 5-6
 4 sept.: 20.00 uur - informatieavond groepen 1-2
 5 sept.: 20.00 uur - informatieavond groepen 3-4
 13 t/m 15 sept.: kamp groep 8
 15 sept.: verkiezingen leerlingenraad
 25 sept. en 26 sept.: kamp groep 6
 27 sept. t/m 29 sept.: kamp groep 7
 4 okt. t/m 12 okt.: kinderboekenweek
 5 okt.: rapportage gesprekken
 6 okt.: 13.15 uur leerlingenraad
 9 okt. t/m 12 okt.: Open week
 10 okt.: rapportage gesprekken
 13 okt.: studiedag: leerlingen vrij
 16 t/m 20 okt.: herfstvakantie
 23 okt.: studiedag: leerlingen vrij
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

INHOUD:
1. De eerste Infotoer van het jaar
2. Het nieuwe schooljaar is begonnen
3. Bereikbaarheid leerkrachten
4. Bereikbaarheid directie
5. Personele zaken
6. Een paar afspraken binnen de school
7. Mededelingenschrift groep 1 t/m 3
8. Overblijven - Partou
9. Overzichtslijsten van de groepen
10. Leerlingenraad
11. Gymtassen en gymkleding
12. Gymrooster 2017-2018
13. Naam op drinkbakjes, sleutels etc.
14. Verjaardagen vader en moeder
15. Nieuwe schoolgids
16. Opgave ouderhulp
17. Oproep reservekleding groepen 1 t/m 4
18. Verlofaanvraag
19. Informatieavonden groepen 1 t/m 8

1. De eerste Infotoer van het jaar
Voor u ligt de eerste Infotoer van het schooljaar 2017-2018. Deze keer veel belangrijke informatie,
veel praktische onderwerpen, afspraken en oproepen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u alles
aandachtig doorleest.
2. Het nieuwe schooljaar is begonnen
Afgelopen zondag hebben wij het jaar geopend met een
gezinsviering in Open Haven en een “welkom op school” op de
Toermalijn. Met dank aan de ouderraad die de koffie en de
uitnodiging heeft verzorgd. Fijn om op deze manier het schooljaar
met elkaar te kunnen starten
De leerkrachten waren al een week bezig om zich voor te bereiden
op het nieuwe schooljaar. Met veel enthousiasme is het team ook
dit schooljaar weer gestart.
3. Bereikbaarheid leerkrachten
Zoals u van ons gewend bent, kunt u voor vragen altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw
kind. Wilt u zoveel mogelijk rekening houden met de schooltijden? Het stellen van een vraag vlak
voor schooltijd komt niet altijd gelegen. De leerkracht wil dan de kinderen aandacht geven en vlot
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met de lessen starten. In geval van een calamiteit kan Joop Delfgaauw 036-5223123 of Manon Beek
06-41378176 thuis gebeld worden. De leerkrachten zijn goed via mail bereikbaar (zie punt 19).
Tijdens werkdagen kunt u de Toermalijn tussen 08.00 – 17.15 uur bereiken: 036-5226020
4. Bereikbaarheid directie
Indien u de locatiedirecteur wil spreken dan is er op de volgende dagen een inloopmogelijkheid
waarop zij meestal bereikbaar is:
Manon Beek: maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen van 08.30 – 09.00 uur
U kunt ook via mail een afspraak maken: mbeek@toermalijn.net
5. Personele zaken
 Marianne Oosterhof, Simone Nell en Joop Delfgaauw zijn onze IB-ers. Marianne is IB-er voor de
groepen 1 t/m 4. Simone voor de groepen 5 t/m 8. Joop is schoolbegeleider.
 Marianne is ook onze RT-leerkracht. Er zijn meerdere leerkrachten die haar hierbij ondersteunen.
 Je kunt hen via mail bereiken om een afspraak te maken. Marianne: moosterhof@toermalijn.net
Simone: snell@toermalijn.net Joop: jdelfgaauw@toermalijn.net Manon: mbeek@toermalijn.net
 Er zijn diverse nieuwe leerkrachten aan het werk op de Toermalijn. Zij zullen zich in de volgende
Infotoer voorstellen.
6. Een paar afspraken binnen de school
Wij hebben in verband met de rust binnen de school de volgende afspraken gemaakt:
 De kinderen en hun ouders zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom in de klas, dus
vanaf 08.20 uur. Waarom niet eerder? De leerkracht is zich voor schooltijd aan het voorbereiden
en daarnaast vinden wij het als team belangrijk om samen de dag te beginnen in de teamkamer.
Vanaf 08.20 uur zijn de leerkrachten in de klas aanwezig.
 ’s Middags gaan de overblijvers om 13.05 uur naar binnen. De leerkrachten zijn vanaf dat
moment in de klas aanwezig. Als de kinderen op school komen, gaan ook zij direct naar binnen.
Dit mag onder begeleiding van ouders.
 Het trapportaal nabij de nooduitgang willen wij zo min mogelijk gebruiken. Het is niet de
bedoeling dat daar kinderen zonder toestemming langs gaan.
7. Mededelingenschrift groep 1 t/m 3
Bij elke kleutergroep en de groepen 3 ligt een schrift waarin ouders mededelingen kunnen
opschrijven die voor diezelfde dag van belang zijn.
U kunt denken aan bijv. overblijven, uw kind wordt door een ander opgehaald, uw kind voelt zich
niet zo lekker of u schrijft op waar u te bereiken bent etc. De leerkracht heeft daardoor de handen
vrij om de kinderen voor schooltijd aandacht te geven. De leerkracht leest dezelfde ochtend de
informatie door.
8. Overblijven - Partou
Als er bijzonderheden of vragen zijn, kunt u contact opnemen met de coördinator van de TSO
(overblijf): Marleen van Gelderen. marleen.vangelderen@partou.nl - 06-21868189
9. Overzichtslijsten van de groepen
Wij streven ernaar om over 2 weken de overzichten van de groepen mee te geven. Hierin staan de
leerlingengegevens per groep.
Heeft u een geheim telefoonnummer, heeft u een ander telefoonnummer of bent u verhuisd en
heeft u dat nog niet aan ons gemeld, dan moet u dat vóór donderdag 7 september aan ons
doorgeven, zodat deze gegevens goed in de lijsten komen te staan. Heeft u er bezwaar tegen dat uw
adres en/of telefoonnummer in deze lijst vermeld staat, dan kunt u dat vóór 7 september aan Manon
doorgeven (mbeek@toermalijn.net).
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10. Leerlingenraad
Op vrijdag 15 september zullen de verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsvinden. (Groep 8 op
vrijdag 8 september ivm kamp) Kinderen van groep 5 t/m 8 die in de raad zitting willen nemen,
kunnen zich opgeven bij hun juf of meester.
11. Gymtassen en gymkleding
Voor de groepen 1 en 2: Het is de bedoeling dat de kinderen gymschoenen (zonder veters, met
profiel onder de zool, voorzien van naam) een korte broek en t-shirt in een tas mee naar school
nemen. Deze tas blijft op school in een vak boven de jas. Wilt u regelmatig de maat van de schoenen
bij uw kind controleren?
Voor iedere vakantie geven we de gymtas mee, om de kleding te kunnen wassen.
Voor de groepen 3 t/m 8: zorgt u ervoor dat uw kind een veilige tas (vooral als de tas op de fiets mee
moet) bij zich heeft voor de gymkleren en dat de gymkleren regelmatig mee naar huis gaan om ze te
wassen. Tevens vragen wij u om de grootte van de gymschoenen te controleren. Wij verwachten nl.
dat kinderen gymschoenen dragen. Het is heel vervelend voor uw kind als deze schoenen knellen of
kapot zijn.

12. Gymrooster schooljaar 2017-2018
Groep
Groep 3: juf Femke
Groep 3: juf Rianne
Groep 4: juf Yvonne
Groep 5: juf Georgette
Groep 5: juf Akkelien
Groep 5/6: juf Fiona
Groep 5/6: juf Babette
Groep 6: juf Christa
Groep 7: juf Mira
Groep 7: juf Corrie
Groep 8: meester Leon
Groep 8: juf Greetje

Gymzaal
Baken
Baken
Baken
Horst
Polderwijk
Horst
Polderwijk
Horst
Horst
Horst
Horst
Horst

Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag

Tijd (B= blokuur)
10.30-11.30 uur (B)
10.30-11.30 uur (B)
09.15-10.30 uur (B)
09.45-10.30 uur
10.15-11.00 uur
14.35-15.15 uur
11.00- 12.00 uur
08.30-9.45 uur (B)
10.30-12.00 uur (B)
08.30-10.00 uur (B)
10.00-11.30 uur (B)
13.15-14.35 uur (B)

Vervoer
Bus
Bus
Bus
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets
Fiets

13. Naam op drinkbakjes, sleutels etc.
Wilt u er zorg voor dragen dat drinkbakjes, sleutels, jassen etc. worden voorzien van naam?!
14. Verjaardagen vader en moeder
Bij de groepen 1/2 hangt een verjaardagskalender. Daarop kunt u de verjaardagen van papa en
mama opschrijven. De leerkracht kan dan op tijd met uw zoon of dochter iets moois maken.
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15. Nieuwe schoolgids
We zijn hard aan het werk om de nieuwe schoolgids aan te passen voor het huidige schooljaar. Dit is
een hele klus. We willen de gids graag eind september klaar hebben. Natuurlijk kunt u altijd een
kijkje op onze website nemen voor belangrijke informatie.
16. Opgave ouderhulp
Zo spoedig mogelijk krijgt u informatie omtrent de opgave voor ouderhulp. Voor enkele activiteiten
zijn er nu al hulpouders nodig. De leerkrachten zullen u dan middels een telefoontje, mail of
informatie aan de klassendeur om hulp vragen.
17. Oproep reservekleding groepen 1 t/m 4
Soms gebeurt er een ‘ongelukje’. Dan is het handig dat wij reservekleding hebben om dit op te
lossen. Heeft u, niet te kleine, boven- en/of onderkleding over, dan kunt u deze aan één van de
leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 geven. Hartelijk dank.
18. Verlofaanvraag
In de directiekamer kunt u een formulier ophalen dat u moet gebruiken als u voor uw kind(eren)
verlof wilt aanvragen. Dit geldt ook voor een 4-jarig kind. U kunt het formulier ook op onze website
vinden. Dit formulier is opgesteld in samenspraak met alle directies van de basisscholen in Zeewolde
en de leerplichtambtenaar van onze gemeente. Uitgezonderd calamiteiten moet u uw aanvraag twee
weken van tevoren indienen.
19. Informatieavonden groep 1 t/m 8
In de komende 2 weken worden alle groeps-informatieavonden gehouden. Deze zijn als volgt
gepland:
- 28 augustus: informatieavond groepen 7-8
- 29 augustus: informatieavond groepen 5-6
- 4 september: informatieavond groepen 1-2
- 5 september: informatieavond groepen 3-4
Let op! Ook de ouders waarvan hun zoon of dochter in de loop van dit schooljaar 4 jaar wordt, zijn
van harte welkom op de informatieavond.
U bent vanaf 19.45 uur welkom voor een bakje koffie of thee. Alle avonden starten om 20.00 uur met
gezamenlijke informatie in de middenruimte of in een van de klassen. U wordt op de hoogte
gebracht van de manier van werken, afspraken die gelden voor de kinderen en speciale
gebeurtenissen.
Het is helaas niet mogelijk om de presentatie van twee groepen bij te wonen op één avond. Indien
ouderparen besluiten om gezamenlijk te komen, kunt u zich wellicht opsplitsen over de groepen.
We stellen het zeer op prijs als u zich opgeeft of afmeldt voor de informatieavond van uw kind(eren).
Graag via de mail van de desbetreffende groep:

Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2D
Groep 3A
Groep 3B

juf Mariëtte (ma t/m wo)
juf Coby (do-vr)
juf Marieke (ma-di)
juf Sylvia (wo t/m vr)
juf Petra (ma t/m wo)
juf Ellis (do-vr)
juf Trients (ma t/m vr)

msmit@toermalijn.net
ckruizinga@toermalijn.net
mfaber@toermalijn.net
svandervoort@toermalijn.net
pvandenhengel@toermalijn.net
ewilkeshuis@toermalijn.net
tbangma@toermalijn.net

juf Femke (ma-di)
juf Lisanne (wo t/m vr)
juf Rianne

fdegroot@toermalijn.net
lhonings@toermalijn.net
rwienk@toermalijn.net
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Groep 4A
Groep 5A
Groep 5B/6B
Groep 6A
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

juf Yvonne (ma t/m wo)
juf Marja (wo t/m vr)
juf Georgette (ma-di)
juf Akkelien (wo t/m vr)
juf Fiona (ma-di)
juf Babette (wo t/m vr)
juf Christa (ma-di-do-vr )
juf Sandra (wo)
juf Abs (ma)
juf Mira (di t/m vr)
juf Erica (ma t/m wo)
juf Corrie (do-vr)
meester Leon (ma t/m vr)

ykoehorst@toermalijn.net
mdevries@toermalijn.net
gnijmeijer@toermalijn.net
akersten@toermalijn.net
fkersten@toermalijn.net
bvanderhulst@toermalijn.net
cvanderhel@toermalijn.net
scroese@toermalijn.net
abosma@toermalijn.net
mevers@toermalijn.net
tbangma@toermalijn.net
akersten@toermalijn.net
lvanderkevie@toermalijn.net

juf Greetje (ma t/m wo)
juf Marloes (wo t/m vr)

gvandenos@toermalijn.net
mkalter@toermalijn.net

Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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