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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
 25 mrt.: 10.00 uur Palmpaasviering
 29 mrt.: 08.30 uur Paasviering Toermalijn
 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
 26 april: Kleuterfeest 08.30-12.30 uur
 27 april t/m 11 mei: vakantie – leerlingen vrij

INHOUD:
1. Palmpaasviering op 25 maart
2. Paasviering Toermalijn
3. Welkom op school
4. Open dag woensdag 4 april
5. Overblijven op school
6. Doekoes sparen bij de Coop

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.
1. Palmpasenviering op 25 maart
REMINDER:
Komende zondag vindt de Palmpaasviering plaatst in Open Haven – 10.00 uur.
Er zijn meerdere kinderen van onze school die meewerken aan deze viering. U bent van harte welkom!
2. Paasviering Toermalijn
Op donderdag 29 maart 2018 vieren wij onze Paasviering om 08.30 uur in Open Haven. De groepen 1 t/m 4
gaan na de viering met auto’s terug naar school. U heeft hierover een berichtje gehad van de leerkracht om te
rijden. De groepen 5 t/m 8 fietsen na de dienst terug naar school.
3. Welkom op school
Net gestart op de Toermalijn, in de Kikkerklas:
Siebe Aué en Manouk van ‘t Hof.
We wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe.
4. Open dag woensdag 4 april
Op woensdag 4 april staat onze deur weer open voor nieuwe ouders om een kijkje te nemen op de Toermalijn.
In de middenruimte liggen folders voor deze dag. Deze folder mag u meenemen om uit te delen in de buurt.
5. Overblijven op school/TSO
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze wat belangrijke punten met betrekking tot de overblijf:
Aan en afmelden kan via een mail naar gaby.terschegget@partou.nl of via het inspreken van de voicemail van
de TSO telefoon: 0621868189.
Elke dag voordat de TSO begint, bekijk ik de mail en luister ik de voicemail af. Het is voor ons belangrijk om te
weten welke kinderen er niet komen. Ook wanneer uw kind extra komt, is het fijn om dit te weten. Wij weten
dan precies welke kinderen wij kunnen verwachten en welke kinderen op de TSO horen te zijn.
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Net als school hanteren wij een gezond voedingsbeleid. Daarom verwachten we dat uw kind een gezonde lunch
meeneemt naar school. Dus geen snoep, chocoladerepen en koeken.
Hieronder wat suggesties voor lekkere extraatjes:
- Fruit/groente
- Ontbijtkoek.
- Rijstwafel
- Eierkoek
- Rozijntjes
- Sultana
- Liga e.d
Mochten er bijzonderheden zijn met betrekking tot het eten, zoals bijv dat al het brood op moet of juist niet,
dan horen wij het graag .
Wij stimuleren de kinderen tot eten op een speelse , gezellige manier. We dwingen de kinderen niet om alles
op te eten wanneer zij aangeven vol te zitten. Mocht het toch erg belangrijk dat alles op gaat, dan horen wij dat
graag .
Ook wanneer er verder op- of aanmerkingen zijn met betrekking tot de TSO dan vernemen wij dat graag. Dit
kan via de mail of telefoonnummer. Ook ben ik elke dag tussen de middag aanwezig op de Toermalijn.
Met vriendelijke groet,
Gaby Terschegget
TSO coördinator Toermalijn Zeewolde/Partou
6. Doekoes sparen bij de Coop
Afgelopen maandag is de Doekoe actie weer gestart.
De Toermalijn doet hier weer graag aan mee!
Trek Doekoe binnen voor jouw school
Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april is er weer
een nieuwe Doekoe scholenactie! Spaar mee en geef
jouw Doekoe aan een school naar keuze zodat er
sport- en spelmaterialen voor de sportdag, de gymles
of het schoolplein van gekocht kunnen worden. Zo
zorgen we er samen voor dat kinderen meer gaan spelen, sporten en bewegen. De school die de meeste
Doekoe weet binnen te halen wint dit bovendien een fantastisch Schoolplein 14!
Hoe werkt het?
Bij aankoop van geselecteerde producten ontvang je aan de kassa Doekoe-munten. In alle winkels vind je een
scoreboard met daarop de scholen die meedoen. In het scoreboard kun je de ontvangen Doekoe-munten
doneren, waardoor deze school een groter deel van het prijzengeld ontvangt. Dit prijzengeld kan de school
besteden aan sport- en spelmaterialen!
Waar spaar je voor?
Na donatie van de Doekoe-munten maken we de balans op. Aan iedere deelnemende school keren we een
bedrag uit dat besteed mag worden aan sport- en spelmaterialen. Hierbij kun je denken aan voetballen,
klossen, tafeltennisbatjes, stoepkrijt en nog veel meer!
De spelregels
De Doekoe munten krijg je aan de kassa mee bij aanschaf van de geselecteerde actieproducten.
Ook bij online bestellingen ontvang je Doekoe munten.
De munten kun je na het ontvangen in de buis die hoort bij jouw school gooien.
Hoe meer munten een school ontvangt, hoe hoger het bedrag dat de school ontvangt.
De school kan na afloop van de actie zelf met het gespaarde bedrag sport- en spelmaterialen
bestellen.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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