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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE 
PERIODE: 

 22 dec.: alle leerlingen middag vrij 

 26 dec. t/m 5 jan.: kerstvakantie 

 8 jan.: 08.30 weer naar school 

 19 jan.: 13.15 leerlingenraad 

 19 jan.: 14.15 uur weeksluiting oranje 

 19 jan.: 14.15 uur weeksluiting rood 

 2,5 en 6 febr.: studiedagen – leerlingen vrij 

 7 febr.: rapport mee 

 15 febr.: oudergesprekken 

 20 febr.: oudergesprekken 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader 
bericht. 

INHOUD: 
1. Fietsenstalling 
2. Staking 12 december 
3. Ouderavond: weerbaarheid bij kinderen 
4. Kerstfeest 2017 
5. Kerstgroet voor alle ouders en kinderen 

 
1. Fietsenstalling 
Onze fietsenstalling is bij het voetbalveld. Onze leerlingenraad is bezig met een actuele 
plattegrond om voor alle kinderen duidelijk te maken waar de fietsen gestald moeten 
worden. Aan de zijde van de Coop hebben wij geen fietsenstalling. Daarom het verzoek om 
aan deze zijde GEEN fietsen te plaatsen. Dit om alle ruimte te houden bij de in- en 
uitgangen en op het voetpad. 
 
2. Staking 12 december 
Op 12 december 2017 was de Toermalijn gesloten. Bedankt voor alle steun die we hebben ontvangen! 
We hebben deze dag als team gebruikt om aan de slag te gaan met werkdruk vermindering. 
Het eerste deel van de dag hebben we gebruikt om de werkdruk in kaart te brengen. Daarna zijn we gaan 
kijken naar mogelijke oplossingen waar we zelf mee aan de slag kunnen. Het tweede deel van de dag is het 
team aan de slag gegaan in de eigen klas ter vermindering van de eigen werkdruk. 
We beseffen ons dat het voor sommige ouders lastig is om voor opvang te zorgen. Hopelijk komen we tot een 
oplossing waarmee alle verschillende partijen aan de slag kunnen. 
 
3. Weerbaarheid bij kinderen 
Partou organiseert een ouderavond waarvoor u van harte 
uitgenodigd wordt (zie bijlage). 
U kunt zich aanmelden via barbara.blackett@partou.nl 
 
4. Kerstfeest 2017 
Adventsviering: op maandag 11 december hebben we op school 
een sfeervolle adventsviering gehad. Stil staan bij de tijd die 
komen gaat, samen denken aan de lichtjes, samen vieren.  
 
Kerstviering Open Haven: gisterochtend hebben we een mooie 
viering gehad in Open Haven. Denken aan het kerstverhaal, 
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denken aan de kerstboodschap, een mooi samenzijn! 
 
Kerstdiner: wat was het gezellig gisteravond! Heerlijk gesmuld, fijn gevierd met elkaar! Prachtig, met een 
swingende afsluiting op het plein. 
 
Kortom, genoten van een prachtig feest met een belangrijke boodschap. Genoten van de sfeer op school. 
Hopelijk hebben jullie allemaal net zo’n fijne tijd thuis! 
 
HEEL hartelijk BEDANKT voor een ieder die een bijdrage heeft geleverd.  
 
5. Kerstgroet voor alle ouders en kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
 
Manon Beek 


