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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
 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. Studiedagen
2. Carnaval 9 februari 2018
3. Instroom 4-jarigen
4. Huis gezocht
5. Welkom op school
6. Het schoolplein, verboden voor honden
7. Partou
8. Mad science komt bij jou op school

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Studiedagen
Vandaag al een studiedag, ook maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij.
Als team zijn we hard aan het werk. We werken aan de volgende onderwerpen: rapporten maken,
gesprekken voorbereiden, groepsbespreking met de intern begeleider, definitieve adviezen groep 8
doorspreken en vele administratieve taken. Heel fijn dat we daar op deze manier de tijd voor
hebben.
Ook krijgen we onze volgende training voor IPC. We hebben nu al zin in de start van het nieuwe
thema.
2. Carnaval 9 februari 2018
Op vrijdag 9 februari vieren we op school Carnaval!
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. ’s
Ochtend zijn de kinderen gewoon in hun eigen klas. ’s Middags
gaan de groepen 3 t/m 8 met elkaar feest vieren. De leerkracht zal
de kinderen uitleg geven over het programma.
Ook de kleutergroepen vieren deze dag carnaval. Zij maken er met
elkaar een gezellige feestdag van!
3. Instroom 4-jarigen
Dit schooljaar worden we weer verrast met een grote instroom van 4-jarigen. Ontzettend fijn dat
zoveel ouders voor onze school kiezen. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen.
De komende maanden verwachten we nog veel kinderen. Daarom zijn we bezig met een
instroomgroep. We willen de huidige groepen 1/2 niet boven de 30 leerlingen laten uitkomen. De
“instroomkinderen” beginnen in een kleine setting. Zo kunnen we zorgen voor ook een fijne start
voor hen. De komende week hoop ik alle informatie definitief te hebben met betrekking tot locatie
en leerkracht. Wordt vervolgd…
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Stiekem zijn we ook al aan het kijken naar de aantallen voor het nieuwe schooljaar. Hoe gaan wij de
groepen formeren? Daarom een dringend verzoek: als er broertjes/zusjes in het schooljaar 20182019 4 jaar worden, wilt u ze dan zo spoedig mogelijk opgeven?! Bedankt!
4. Huis gezocht
Voor een van onze leerkrachten zijn we dringend op zoek naar een huis. Graag een woning met 2
slaapkamers, een huurprijs rond de 600/700 euro. Helpt u mee
zoeken?
5. Welkom op school
Net gestart op de Toermalijn: Finn Haarsma.
We wensen je een hele fijne en leerzame schooltijd toe!
6. Het schoolplein, verboden voor honden
In december heeft een stuk gestaan over honden op het
schoolplein, dat we graag zien dat u uw honden dichtbij houdt.
In overleg met het Mozaïek en gemeente zijn wij gewezen op de hondenkaart van Zeewolde. Ons
schoolplein is verboden terrein voor honden. Daarom wil ik u vragen, in tegenstelling tot eerdere
berichten, uw hond niet meer mee te nemen met het ophalen/wegbrengen van uw kind (eren).
Neemt u uw hond wel mee? Dan graag wachten buiten het hek!

7. Partou
Het nieuwe mailadres om de coördinator van de TSO, het overblijven te bereiken:
gaby.terschegget@partou.nl
8. Mad science komt bij jou op school!
Dit schooljaar komt er een gekke
wetenschapper van Mad Science de
naschoolse Techniek & Wetenschap
cursus verzorgen.
Na een knallende aftrap met een
spectaculaire Science show, kunnen kinderen zich opgeven voor de Wetenschap & Techniek cursus.
(Let op dit zijn weer spiksplinternieuwe lessen)
Kinderen worden gedurende 6 weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en spectaculaire demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de
professor de Techniek en Wetenschap die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf
aan de slag als echte slimme wetenschapper! Kinderen leren over beweging, licht en magneten.
Er komt van alles aan bod!
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Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking met verschillende aspecten
van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te ontdekken, maar ook om
hypotheses te maken en te analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te
maken voor Techniek & Wetenschap. Met behulp van de
knotsgekke wetenschappers, spannende demonstraties en
leuke activiteiten komen steeds meer kinderen in aanraking
met de wereld van Techniek & Wetenschap!
Geef je nu op via onze website: nederland.madscience.org
Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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