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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 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. Staking 5 oktober 
2. Ouderportaal  
3. Onze schoolbibliotheek 
4. Jaarvergadering Ouderraad 
5. Kinderboekenweek 2017 

 
1. Staking 5 oktober 
Wij staan voor kwaliteit! 
Daarom hebben we gisteren onze stem laten 
horen in Den Haag. We hopen op een positieve 
effect voor de toekomst van uw en onze 
kinderen. Bedankt voor jullie steun! 
 
2. Ouderportaal  
U heeft het vorige week zeker gemerkt. Het 
kostte flink wat moeite om met het nieuwe 
ouderportaal aan de slag te gaan. Vele mailtjes en inlogpogingen verder, kunnen we nu zeggen dat 
we een stap verder zijn. De eerste ronde gesprekken is gepland, de basisgegevens zijn bijna up-to-
date en het inloggen is bij de meesten gelukt. 
De volgende stap is dat er meer gegevens zichtbaar worden via het ouderportaal, bijvoorbeeld de 
toetsgegevens. Zodra we zover zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Lukt het inloggen nog 
niet, stuur even een mailtje naar: mbeek@toermalijn.net. 
 
3. Onze schoolbibliotheek 
De schoolbibliotheek draait alweer enkele weken. Voor het volgende hebben we uw hulp nodig: 

- Welke vader, moeder, opa of oma vindt het leuk om op donderdagmiddag te helpen in de 
bibliotheek? Van 13.15 uur tot 13.45 uur is de bibliotheek open. Kunt u helpen om de boeken 
in te nemen of uit te lenen? 

- We zijn op zoek naar aanvulling van de stripboeken: Donald Duck pockets, stripboeken zoals 
Suske & Wiske, Asterix & Obelix, Jan, Jans & de Kinderen. Heeft u dit thuis liggen en gebruikt 
u het niet meer? Wij zijn er erg blij mee! 

- Ook zijn we op zoek naar tijdschriften. We denken vooral aan bladen als: Zo Zit Dat, Freek in 
't Wild, WNF/Bamboe, Taptoe, maar Historia of Quest zou voor oudere leerlingen ook 
kunnen. We willen zoveel mogelijk kinderen stimuleren om te lezen! 

 
4. Jaarvergadering Ouderraad 
Vanwege te weinig aanmeldingen gaat de jaarvergadering van de ouderraad NIET door. 
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5. Kinderboekenweek 2017 
REMINDER: u kunt de komende week nog met ons mee sparen! 
 
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?? 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 


