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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
 20 febr.: oudergesprekken
 23 febr.: studiedag – leerlingen vrij
 26 febr. t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie
 7 mrt.: workshops middenbouw, ronde 1
 9 mrt.: workshop bovenbouw, ronde 1
 14 mrt.: workshops middenbouw, ronde 2
 16 mrt.: workshop bovenbouw, ronde 2
 21 mrt.: workshops middenbouw, ronde 3
 23 mrt.: workshop bovenbouw, ronde 3
 29 mrt.: 08.30 uur Paasviering Open Haven
 30 mrt.: goede vrijdag – leerlingen vrijdag
 2 april: 2e Paasdag – leerlingen vrij
 4 april: 09.00-12.00 uur open ochtend
 5 april: thema-avond
 6 april: 14.15 uur weeksluiting rood

INHOUD:
1. Vakantierooster schooljaar 2018-2019
2. Instroomgroep
3. Communicatie
4. Welkom op school
5. Werkdrukakkoord en staking 14 maart
6. Foto’s Sinterklaasfeest
7. OPROEP: verlichting toneel
8. Nieuwsbrief Zeeluwe
9. Type-cursus
10. Eerste Heilige communie

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.
1. Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Het duurt nog even, maar achter de schermen zijn we al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Een van de onderwerpen is het vakantierooster. Dit rooster is voor heel Zeewolde vastgesteld.
Later zullen ook de studiedagen van 2018-2019 toegevoegd worden. Dit rooster ontvangt u aan het einde van
dit schooljaar.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie (incl. Pasen en Koningsdag)
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

Periode
22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02-2019 t/m 01-03-2019
19-04-2019
22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 en 31-05-2019
10-06-2019
22-07-2019 t/m 30-08-2019

2. Instroomgroep
Vanaf maandag 5 maart begint onze 5e kleutergroep. Deze groep komt in de patiowoning waar eerst
peterspeelzaal de Twinkeling in zat. We zijn erg blij dat we deze groep kunnen starten. Dit betekent namelijk
dat de huidige groepen niet verder zullen groeien en dat we dezelfde zorg en aandacht aan alle kinderen
kunnen geven. Ook is de verdeling van leerkrachten rond. Fijn dat er door het team zo meegedacht wordt!
De ouders van de desbetreffende groepen hebben afgelopen week hierover een brief ontvangen.
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3. Communicatie
Een goed contact en de daarbij behorende communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders
en leerkrachten." (zie uitgebreide tekst, blz. 22 van onze schoolgids)
Op de Toermalijn hebben we de volgende communicatielijnen:
- mail vanuit de leerkracht aan de hele klas
- klasbord: sfeer/inkijkje in de klas
- agenda: via de website op de Toermalijn (in ontwikkeling)
- infotoer: algemene punten voor alle ouders
- ziek melding: graag ’s ochtends even bellen (niet elke leerkracht heeft voor schooltijd de tijd om mail te
bekijken)
4. Welkom op school
Net gestart op de Toermalijn:
Jochem van Hemert en Mare van Scherrenburg.
We wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe!
5. Werkdrukakkoord en staking 14 maart
Er is een Werkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs. De
vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het
primair onderwijs.
De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en hoe ze gaan zorgen dat het geld
optimaal wordt besteed. Het kabinet heeft vertrouwen in deze plannen en zorgt dat de scholen eerder dan
gepland kunnen beschikken over het extra geld. Wij gaan met elkaar op school kijken hoe wij het extra geld het
best in kunnen gaan zetten.
Er zijn Cao-onderhandelingen gestart. Naast het geld voor werkdruk heeft het kabinet 270 miljoen euro extra
beschikbaar gesteld voor hogere salarissen voor leraren in het primair onderwijs. Dit moet zijn beslag krijgen in
een nieuwe cao. De sociale partners zijn hier momenteel intensief over in gesprek zodat dit extra geld ook
zichtbaar wordt op de loonstrookjes van leraren. De vakbonden en werkgevers hebben wel aangeven dat hun
eis voor meer salaris overeind blijft. Tot nu toe is maar 30% van wat nodig is om ons prachtige beroep
aantrekkelijk te maken toegezegd. Daarom blijven stakingen nodig door het hele land. Voor onze regio zal het
op woensdag 14 maart zijn. Zodra wij overleg hebben gehad hierover zal ik u op de hoogte stellen.
6. Foto’s Sinterklaasfeest
De foto’s van het Sinterklaasfeest zijn na het weekend op onze website te bewonderen. Als u de inlogcode niet
meer weet, vraag het dan even bij een van de leerkrachten.
7. OPROEP: verlichting toneel
Wij zijn op zoek naar een ouder die verstand heeft van
verlichting voor de middenruimte van de Toermalijn.
De huidige theaterlampen zijn zo'n 15 jaar oud en we zijn
toe aan iets nieuws om de weeksluitingen en de musicals
goed te kunnen verlichten. Graag ontvangen wij advies
wat er hedendaags mogelijk is.
Kunt u ons helpen, stuur dan een mailtje aan meester
Leon: lvanderkevie@toermalijn.net
8. Nieuwsbrief Zeeluwe
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief vanuit stichting
Zeeluwe.
9. Type-cursus gaat van start! Inschrijven nog mogelijk met korting
Op dinsdag 6 maart 2018 om 15:30 uur gaat de klassikale typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog 9
plaatsen beschikbaar. De januari-korting van 15,- euro is op deze laatste plaatsen nog geldig tot 25 februari
2018. Schrijf daarvoor in met promotiecode 2V18004560
Schrijf snel in via www.typetuin.nl/aanmelden
Voor vragen of telefonisch aanmelden kunt u bellen tussen 9 en 17 uur naar 013-5220579 of mail naar
info@typetuin.nl
10. Eerste Heilige Communie
Dit jaar zijn er 13 communicanten!
Wilt u weten wie zij zijn?
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Komt u dan zondag 18 maart a.s. naar de presentatieviering?
De Eerste Heilige Communie doen zij op
21 mei 2018.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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