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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
 26 jan.: 14.15 uur weeksluiting rood
 2,5 en 6 febr.: studiedagen – leerlingen vrij
 7 febr.: rapport mee
 9 febr.: viering carnaval
 15 febr.: oudergesprekken
 16 febr.: 14.15 uur weeksluiting oranje
 20 febr.: oudergesprekken
 23 febr.: studiedag – leerlingen vrij
 26 febr. t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie

INHOUD:
1. Ouderportaal Parnassys
2. Lianne Swan - onderwijsassistente
3. Nieuwe “rubriek”
4. Vacature MR
5. De Typetuin
6. Volle maan wandeling met IVN en
Staatsbosbeheer

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.
1. Ouderportaal Parnassys
In februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport. Daarbij horen ook weer de oudergesprekken.
Deze gesprekken zullen ook weer gepland worden via het ouderportaal van Parnassys.
U krijgt hier vanzelf een mail over.
We gaan er van uit dat het deze keer in een keer goed zal gaan ;-)
Als u geen inloggegevens meer heeft van het ouderportaal, stuur dan even een mail naar:
mbeek@toermalijn.net
De ouders van nieuwe leerlingen zullen een mail krijgen om ook in te kunnen loggen.
Vanaf vandaag staan ook de resultaten van de methode toetsen in het ouderportaal. U kunt zo makkelijker
deze gegevens van uw kind(eren) volgen.
2. Lianne Swan - onderwijsassistente
Juf Lianne is een van onze “nieuwe” collega’s, daarom even voorstellen:
Ik ben Lianne Swan. Ik ben 22 jaar en ik woon in Zeewolde.
In 2015 heb ik mijn diploma onderwijsassistent in ontvangst mogen nemen
en al vrij snel daarna ben ik begonnen op de Kaleidoscoop en de Zevenster.
Tot afgelopen schooljaar heb ik op de Zevenster gewerkt en ik werk nog
steeds op de Kaleidoscoop.
Na zelf negen jaar op de Toermalijn te hebben gezeten en mijn eerste stage
hier te hebben gelopen, ben ik sinds dit schooljaar begonnen als
onderwijsassistent bij de vier kleutergroepen.
Ik ondersteun veel in de klassen, werk met groepjes kinderen en neem soms ook even de klas over. Ik vind de
afwisseling en interactie in de verschillende groepen erg leuk.
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In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te winkelen, en lekker weg te gaan met vrienden of mijn vriend.
Mijn werkdagen op de Toermalijn zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Tot ziens!
3. Nieuwe “rubriek”
Vanaf heden zullen we in de Infotoer nieuwe kinderen bij
ons op school verwelkomen. Deze kinderen zijn net gestart.
WELKOM:
Elise Brouwer, Floris van den Berg, Vajèn Kersten, Jake
Brink, Finn Haarsma, Yenthe Minkhorst, Elivia Lodder en
Ties Koelman.
We wensen jullie allemaal een hele fijne en leerzame
schooltijd toe!
4. Vacature MR
Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk
vertegenwoordigd zijn. Op de Toermalijn bestaat de MR uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Op elke school worden
belangrijke beslissingen genomen.
Op beleidsmatig niveau heeft de MR namens ouders en personeel, afhankelijk van het onderwerp,
instemmingsrecht of is adviesvaardig. Dit betreft bijvoorbeeld; huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid,
begroting en kwaliteit van het onderwijs. Er is een start gemaakt met het thema ouderbetrokkenheid.
De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding. De schoolleiding is
altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen.
Wilt u actief meedenken over – en inspraak hebben op bijvoorbeeld het schoolbeleid? De MR staat open voor
algemene vragen of suggesties met onderwerpen ter behandeling. Op die manier kunnen we ons samen
inzetten voor een optimale schoolsituatie. . De MR vergadert circa 1x in de twee maanden. De eerst volgende
vergadering staat gepland op 31-1- 2018. Gasten zijn welkom bij het openbare gedeelte van de vergadering.
Wilt u graag een vergadering bijwonen dan graag van te voren aanmelden via mrtoermalijn@yahoo.nl
Nieuws vanuit de MR, vacatures (2):
De leerkrachten welke zitting nemen in de MR worden door het team voorgedragen. De ouders worden door
en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen.
Aan het einde van schooljaar 2017/2018 loopt de termijn af van 2 ouders in de oudergeleding van de MR.
Graag vernemen wij of er ouders zijn die geïnteresseerd zijn in de vacatures. U neemt dan voor 3 jaar deel in
de MR waarbij er een basiscursus MR wordt gevolgd. Hieruit krijgt u informatie betreft de rechten en plichten
van de MR. Bij meerdere gegadigden zal er een verkiezing worden uitgeschreven. Voor meer informatie kunt u
zich wenden tot 1 van de MR leden; Karin van de Steeg, Daniel Klok of Ingrid te Brake. Bij interesse kunt u zich
voor 1 februari a.s. aanmelden via mrtoermalijn@yahoo.nl
5. De Typetuin
U kunt uw kind nog inschrijven voor de naschoolse cursus bij De Typetuin
Zie bijlage
6. Volle maan wandeling met IVN en Staatsbosbeheer
Op zaterdagavond 3 februari 2018 organiseren Staatsbosbeheer en IVN Zeewolde de vollemaan wandeling in
het Horsterwold. De wandeling is voor jong en oud, kinderen vanaf 6 jaar met ouders zijn van harte welkom. De
start is om 19.30 uur op de parkeerplaats van groepskampeerterrein de Banken, voorbij de schuur van
jongeren 19 nu. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Deelname kost € 4,- voor volwassenen, kinderen van 6 t/m 12 jaar € 2,Het is dit weekend volle maan en uit ervaring weten we dat een boswandeling bij volle maan een heel
bijzondere ervaring is. De dag loopt ten einde, de zon gaat onder. De schemer valt over het Horsterwold ….. de
dag gaat over in nacht ….. de duisternis en geluiden van het bos worden je metgezellen. De route loopt langs
kampvuren, warme chocolademelk, verhalen en muziek: de vollemaan-serenades van de band Ackoord. Wie
weet ontmoet je onderweg nog nachtdieren als de vos of uil. Maar bovenal beleef je de mystieke sfeer van het
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Horsterwold bij volle maan. Maak samen met de gids van Staatsbosbeheer/IVN deze wandeling door bos en
veld.
Wanneer het deze avond stormt of zware regenval is, gaat de wandeling niet door zie hiervoor bij twijfel de site
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met boswachter André Wels tel: 0650680068 mail:
a.wels@staatsbosbeheer.nl
Zie ook de website van IVN http://www.ivn.nl/afdeling/zeewolde en Staatsbosbeheer.
http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Randmeerbossen (activiteiten)
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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