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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
 12 dec.: STAKING
 21 dec: alle leerlingen middag vrij
 21 dec: kerstdiner 17.30-18.45/19.00 uur
 22 dec.: alle leerlingen middag vrij
 26 dec. t/m 5 jan.: kerstvakantie
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

INHOUD:
1. Kerst 2017
2. Staking 12 december
3. Afscheid juf Jolanda
4. Sinterklaasfeest
5. Bericht vanuit het bestuur
6. Honden op het schoolplein
7. De Typetuin
8. Uitnodiging kerst-gezinsviering

1. Kerst 2017
- Kerstkaarten:
REMINDER – onze afspraak over kerstkaarten:
Een kerstkaart voor de klas is leuk. Eentje is
voldoende, de juf of meester zoekt hier dan een
gezellig plekje voor. Een kerstkaart voor vriendjes en
vriendinnetjes kan ook, maar dan graag uitdelen
buiten schooltijd en niet op school of in de klas.
- Kerstviering:
Op donderdag 21 december starten wij de dag in
Open Haven. Om 08.30 uur start de viering.
Het kerstdiner is deze dag van 17.30-18.45/19.00 uur.
U krijgt binnenkort een aparte mail met alle informatie over kerst op school.
2. Staking 12 december
Afgelopen dinsdag heeft u een mail/brief met uitleg over de staking ontvangen.
Heeft u nog vragen, kom bij mij langs.
3. Afscheid juf Jolanda
Juf Jolanda heeft ons enige tijd geleden te kennen gegeven om vanaf 1 januari
2018 met vroeg pensioen te gaan. Prachtige plannen heeft zij gemaakt, een
geweldige reis zal zij gaan maken. Juf Jolanda heeft op onze school vele
muzieklessen gegeven. Er zijn veel kinderen die door haar in aanraking zijn
gekomen met een cimbaal. De laatste jaren heeft juf Jolanda aan vele groepen
ondersteuning gegeven.
U kunt haar gedag zeggen op donderdag 14 december. Vanaf 15.15 uur staat er
koffie en thee klaar.
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4. Sinterklaasfeest
Wat hebben we een ontzettend sfeervol Sinterklaasfeest gehad! Even waren we bang dat er alleen 4
Pieten waren. Maar gelukkig merkten de kinderen al snel dat Sint er ook was, opgesloten in de kluis.
De kinderen hebben de code van de kluis gekraakt zodat Piet de kluis kon openen. Arme Sint, hij
heeft de hele nacht hierin gezeten. Daarna kon dan echt het feest beginnen.
BEDANKT werkgroep voor het regelen van alles rondom dit mooie feest!

5. Bericht vanuit het bestuur
Afgelopen periode hebben wijzigingen plaatsgevonden in verband met de bestuurssamenstelling van
Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ) en Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs
Zeewolde (SIBZ).
Voorzitter dhr. Taco Fekkes heeft eind vorig schooljaar afscheid genomen als voorzitter van het
bestuur van onze stichtingen. Hij heeft vele jaren in de besturen zitting gehad. Ook langs deze weg
willen wij hem hartelijk danken voor al zijn betrokkenheid en inzet voor het bestuur van Stichting
Katholiek Onderwijs en Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs in Zeewolde.
Dhr. Ronald Boer is in november toegetreden tot beide besturen en heeft direct de voorzittershamer
ter hand genomen. Ronald is ouder van basisschool de Toermalijn. Wij wensen hem een prettige tijd
en een goede samenwerking toe.
Isabella Costermans heeft afgelopen vergadering afscheid genomen. Ook zij heeft vele jaren zitting
gehad in de besturen en heel veel betekend voor onze stichtingen. Dit als personeelsfunctionaris en
vicevoorzitter. Isabella willen wij ook langs deze weg hartelijk danken voor haar inzet en
betrokkenheid.
De huidige samenstelling van de besturen is als volgt:
Voorzitter:
Ronald Boer
Penningmeester:
Anton Lok
Secretaris:
Alex Langhout
Lid:
Suzanna Rink
Lid:
Connie van den Hengel
Lid:
Richard van der Flier
6. Honden op het schoolplein
Via ouders heb ik het bericht gekregen dat er meerdere kinderen bang zijn voor de honden die op
het schoolplein staan. Vooral de honden dicht bij de uitgangen van het hek als ze naar de
fietsenstalling moeten. Willen alle hondenbezitters hier rekening mee houden en de hond dichtbij
houden?
7. De Typetuin
Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
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Op dinsdag 6 maart 2018 om 15:30uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari
2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van €175,-. Vergeet
dus niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting
wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want
vol=vol.
8. Uitnodiging kerst-gezinsviering
Hiernaast vindt u de uitnodiging vanuit de parochie voor de kerst-gezinsviering op zondag 24
december. Van harte welkom allemaal!
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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