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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE 
PERIODE: 

 14 mrt.: Staking 

 23 mrt.: 13.15 uur leerlingenraad 

 29 mrt.: 08.30 uur Paasviering Open Haven 

 30 mrt.: Goede vrijdag – leerlingen vrij 

 2 april: 2e Paasdag – leerlingen vrij 

 4 april: 09.00-12.00 uur open ochtend  

 6 april: 14.15 uur weeksluiting rood 

 13 april: schooltoneel groep 1 t/m 4 

 17 april: thema-avond: samen ontwikkelen 

 20 april: Koningsspelen 

 27 april t/m 11 mei: vakantie – leerlingen vrij 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader 
bericht. 

INHOUD: 
1. Lerarentekort/vervangingen 
2. Thema-avond: samen ontwikkelen 
3. Welkom op school 
4. Staking 14 maart 
5. Aankondiging Palmpasen - viering 2018 
6. GGD Flevoland - slapen 

 

 
1. Lerarentekort/vervangingen 
Wij hebben de afgelopen periode veelvuldig te maken gehad met ziekte van leerkrachten. Maar daar heeft u, 
als het goed is, nog weinig van gemerkt. Door de grote flexibiliteit en tomeloze inzet van dit team hebben we 
tot nu toe bij ons op school alles heel goed kunnen opvangen.  
We zijn blij dat we nog steeds zoveel kunnen regelen met elkaar. Toch lopen we ook tegen grenzen aan. 
Meerdere leerkrachten staan nu al fulltime voor een groep en kunnen dus niet meer bijspringen.  Ook komt het 
regelmatig voor dat bepaalde ondersteuning niet doorgaat omdat het de 
prioriteit heeft om iemand voor de klas te hebben.   
Kent u nog iemand die graag bij ons op school wil invallen, geeft dit dan door: 
mbeek@toermalijn.net  
 
2. Thema-avond: samen ontwikkelen 
De Ouderraad van onze school organiseert een Thema-avond: samen 
ontwikkelen. 
Van harte welkom op dinsdag 17 april, 19.30 uur. 
Zie bijlage 
 
3. Welkom op school 

Net gestart op de Toermalijn: 
Merijn Somers, Isa en Julia van den Broek 
Lamy, Chenaniah Dieleman en Annabell Mosterd.  
Wat is het al enorm gezellig in de Kikkerklas! 
We wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe. 
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4. Staking 14 maart 
Afgelopen dinsdag hebben alle ouders een brief ontvangen omtrent de staking van komende woensdag. 
Heeft u nog vragen, laat het weten: mbeek@toermalijn.net 
 
5. Aankondiging Palmpasen – viering 2018 
Zie ook bijlage 

Voor in de agenda: 
 

Palmpasen stokken maken 
Datum : zaterdag 24 maart 2018 

Tijd: 14:00u – 16:00u 
& 

Palmpasen-gezinsviering 
Datum: zondag 25 maart 2018 

Tijd: 10:00u 
 

Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opgeven? stuur een mail naar gezinsviering.sdz@gmail.com 

Vermeld daarbij wanneer je komt en met hoeveel. 
 

Werkgroep gezinsvieringen, Parochie Sterre der Zee 
 
6. GGD Flevoland – slapen 
Zie bijlage 
 
Fijn weekend! 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
 
Manon Beek 
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