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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 26 april: Kleuterfeest 08.30-12.30 uur
 27 april t/m 11 mei: vakantie – leerlingen vrij
 21 mei: 2e Pinksterdag – leerlingen vrij
 23 mei: sportdag groep 5 t/m 8
 25 mei: 13.15 uur leerlingenraad
 29 mei: schoolfotograaf
 30 mei: schoolfotograaf

INHOUD:
1. Circuit bovenbouw
2. Vele bijzondere activiteiten
3. Schoolfotograaf
4. Welkom op school
5. Stichting Schooltoneel Zeewolde

1. Circuit bovenbouw
Op 18 en 25 mei en 1 juni is het derde en laatste handvaardigheid circuit voor de bovenbouw.
Een aantal ouders heeft zich al opgegeven om te helpen bij de workshops. Maar dat zijn er nog niet genoeg
helaas. Kunt u helpen bij een workshop? Wilt u zelf een workshop geven? We horen het graag!
Graag opgeven via juf Mira: mevers@toermalijn.net
2. Vele bijzondere activiteiten
Er zijn de afgelopen weken veel bijzondere activiteiten geweest. Paasviering,
Dinoland, excursie Amsterdam, voetbaltoernooi, basketbaltoernooi, koken in de
klas, Schooltoneel, enz.
Ook komende week staan er nog bijzondere activiteiten op de planning. Bij al
deze activiteiten zijn er volop ouders die ons ondersteunen op vele manieren.
BEDANKT ALLEMAAL!
Zo fijn om het onderwijs op de Toermalijn samen extra leuk te maken.
3. Schoolfotograaf
Voor in de agenda:
Op dinsdag 29 mei en woensdag 30 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school. Op dinsdag 29 mei worden
de groeps- en portretfoto’s gemaakt. Op woensdag 30 mei worden er foto’s gemaakt van alle broertjes en
zusjes. Verdere informatie volgt.
4. Welkom op school
Net gestart op de Toermalijn, in de Kikkerklas: Lynn, Jasper en Lauren!
Welkom op de Toermalijn.
We wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe.
5. Stichting Schooltoneel Zeewolde
Zie bijlage
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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