
pagina   1    

 

 
‘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.3; 22 september 2017 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 25 sept. en 26 sept.: kamp groep 6 

 27 sept. t/m 29 sept.: kamp groep 7 

 3 okt.: rapportage gesprekken 

 4 okt. t/m 12 okt.: kinderboekenweek 

 5 okt.: staking PO 

 6 okt.: 13.15 uur leerlingenraad 

 6 okt.: 14.15 uur weeksluiting rood 

 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. Parnassys – eerste ronde gesprekken 
2. Jaarvergadering Ouderraad 
3. Open week 
4. Inschrijvingen huidige schooljaar 
5. Kinderboekenweek 2017 
6. Leerlingenraad 

 
1. Parnassys – eerste ronde gesprekken  
Op 3 en 10 oktober staat de eerste ronde gesprekken gepland. De afgelopen jaren hebben wij als 
team deze gesprekken altijd gepland. Dit gaat vanaf nu af aan anders: 

- Komende maandag ontvangt u via mail een code om in te loggen in onze leerling 
administratie. Dit systeem heet Parnassys. De afgelopen keren heeft u ook via Parnassys mail 
ontvangen. We gaan ook werken met het ouderportaal van Parnassys. U ontvangt dus 
maandag een code om in te loggen in dit ouderportaal. U ziet dan de gegevens van de groep 
van uw kind(eren). U kunt gelijk controleren of wij de basisgegevens van uw kind goed 
hebben. Is dit niet het geval, dan vindt u een link om een wijziging door te geven. 

- Komende dinsdag ontvangt u een uitnodiging om via het ouderportaal zelf het eerste gesprek 
te plannen. Volg dan de aanwijzingen in de 
mail 

Voor ons best spannend om iets op een nieuwe 
manier te gaan doen. We moeten dus ook ervaren 
hoe alles zal gaan lopen. Merkt u dat er iets niet 
klopt, heeft u vragen, kom gerust langs! 
In de loop van het jaar zullen we de mogelijkheden 
binnen het ouderportaal gaan vergroten. We 
houden u natuurlijk op de hoogte! 
 
2. Jaarvergadering Ouderraad 
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad. 
Ook is de OR op zoek naar nieuwe leden. Zie bijlage. 
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3. Open week 
De open week vindt dit jaar plaats van maandag 9 oktober t/m donderdag 12 oktober. Tijdens de 
“open week” wordt u in staat gesteld om een half uur lang het onderwijs in de klas van uw kind(eren) 
bij te wonen. U dient zich hiervoor op te geven. 
Indien u meerdere groepen bezoekt, proberen wij de 
tijden op elkaar aan te laten sluiten. Wij kunnen dit 
echter niet garanderen omdat er op meerdere 
ochtenden gym gegeven wordt. 
Een ieder die zich opgeeft voor de ‘open week’ 
ontvangt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging met 
datum, tijdstip en groep(en) waar u verwacht wordt. 
Tevens ontvangt u dan ook de ‘spelregels’ die deze 
week van groot belang zijn om de rust binnen de 
school te behouden. 
Wilt u de antwoordstrook onderaan de brief invullen 
en tijdig aan uw zoon/dochter meegeven? (uiterlijk 
29 september inleveren bij een van de leerkrachten). 
 
4. Inschrijvingen huidig schooljaar 
De afgelopen periode hebben veel nieuwe gezinnen gekozen voor de Toermalijn. Ontzettend fijn en 
het voelt als een bevestiging dat we het goed doen en dat de Toermalijn gewoon een goede school 
is, waar hard gewerkt wordt en goede resultaten worden geboekt.  
 
Er zullen het huidige schooljaar nog veel 4-jarigen instromen. Zoals het er nu naar uitziet, passen 
deze kinderen precies in de huidige kleutergroepen. Maar, als er nog veel leerlingen bij komen voor 
dit schooljaar weten we niet of dit gaat passen. Daarom willen we graag alle kinderen in beeld 
hebben. Dan kunnen wij gaan kijken op welke manier we kunnen zorgen voor een plekje voor alle 
kinderen.  
Heeft u uw kind nog niet aangemeld voor schooljaar 2017-2018? Doe dit dan zo spoedig mogelijk!!  
 
 Met elkaar zullen we blijven staan voor onze missie: 
“STRALEND en VOL VERTROUWEN, SAMEN aan een KLEURRIJKE TOEKOMST BOUWEN!” 
 
5. Kinderboekenweek 2017 
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.  
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen 
met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of 
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel 
en levert de kassabon in op school.  
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op 
school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna 
winkel.  
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij 
elkaar op en de school ontvangt een waardebon. • De 
school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het 
totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken 
in een Bruna-winkel.  
 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of 
SPAART U MET ONS MEE?? 
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6. Leerlingenraad 
Afgelopen week heeft de verkiezing voor de leerlingenraad plaatsgevonden. 
Voor dit schooljaar mogen de volgende leerlingen plaatsnemen in de leerlingenraad: 
Groep 5a:  Gabriella van Velzen (reserve: Sambor Konwinski) 
Groep 5b/6b:  Ryan Jekel (reserve: Kiara Lantinga) 
Groep 6a:  Renske van Kampen (reserve: Bas den Otter) 
Groep 7a:  Thomas de Jong (reserve: Mathijs de Winter) 
Groep 7b:  Nienke Koelewijn (reserve: Olaf van de Kamp) 
Groep 8a:  Berber Schaap (reserve: Huub IJdens) 
Groep 8b:  Stan Groenenboom (reserve: Marijn van de Kamp)  
VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL!!  
Binnenkort wordt de eerste leerlingenraad gehouden.  
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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Opgave open week 
 
Naam: ________________________________ 
 
geeft zich op voor een bezoek tijdens de Open Week: 9 oktober t/m 12 oktober 
 
Naam leerkracht(en):      Kind:  
_____________________ ______________________ 
_____________________ ______________________ 
_____________________ ______________________ 
_____________________ ______________________ 
 
Keuze 1: ___________ dag 
Keuze 2: ___________ dag 
Keuze 3: ___________ dag 
 
Voorkeurstijd:  0     9.00 – 10.00 uur 
   0     10.30 – 12.00 uur 
 
Wij komen met:  0     1 persoon 
    0     2 personen 

 
  Uiterlijk 29 september inleveren bij een van de leerkrachten!! 
 

 


