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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 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 

 6 t/m 11 juni: studiedagen – leerlingen vrij 

 13 juni: rapporten mee 

 15 juni: 14.15 uur weeksluiting oranje 

 21 juni: rapportgesprekken 

 22 juni: 14.15 uur weeksluiting rood 

 26 juni: rapportgesprekken 
 

INHOUD: 
1. IPC 
2. Schoolfotograaf 29 en 30 mei 2018 
3. Welkom op school 
4. Schooljaar 2018-2019 

 
1. IPC 

Dit schooljaar zijn we in alle groepen gestart met IPC: International Primary 
Curriculum. In de bijlage vindt u hierover meer informatie.  
Zie ook Infotoer 5 – 27 oktober 2017, te lezen op onze website: 
www.toermalijn.net  
Als team zijn we erg enthousiast over de thema’s, de betrokkenheid van de 
leerlingen en de ontwikkeling op schoolniveau.  
De komende weken gaan de groepen 1/2 aan de slag met het thema: van A naar B 
(over vervoer). De groepen 3/4 hebben voor de vakantie geen nieuw thema meer, 
zij gaan al snel op schoolreisje. Het thema voor de groepen 5/6 is: mode. En de 
groepen 7/8 werken aan het thema: de vakantieshow. 
Via de leerkracht(en) wordt u op de hoogte gebracht over specifieke activiteiten 
voor de klas van uw kind. 
 

2. Schoolfotograaf 29 en 30 mei 2018 
Op dinsdag 29 mei zullen de portret – en groepsfoto’s worden genomen van alle groepen. 
 
Op woensdag 30 mei worden er onder schooltijd foto’s gemaakt van de 
broertjes en zusjes die op school zitten. Ook worden dan de collage foto’s 
van de groepen 8 gemaakt. 
 
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om een foto te laten maken met 
broertjes/zusjes die nog niet op de Toermalijn zitten, of al naar de 
middelbare school zijn. Deze foto’s worden voor en na schooltijd gemaakt. 
Hiervoor is er een vrije inloop. 
 
INLOOP: woensdag 30 mei tussen 08.00-08.30 uur en tussen 12.00-13.00 
uur voor gezinnen waarvan een broertje/zusje nog niet op school zit of al 
van school af is! Deze foto’s worden in de speelzaal gemaakt. 
 
Net als vorig jaar ontvangt u enkele weken later een kaartje met inlogcode. Via deze  inlogcode kunt u digitaal 
uw bestelling doen. 
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3. Welkom op school 
Net gestart op de Toermalijn, in de Kikkerklas: Henriëtte, Dylan, Elin en Xavi! In de dierenklas is Naomi gestart! 
Welkom op de Toermalijn.  
We wensen jullie een hele fijne en leerzame 
schooltijd toe. 
 

4. Schooljaar 2018-2019 
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn 
volop in gang gezet. Altijd een hele puzzel om alles 
goed te regelen. 
Als er broertjes/zusjes zijn die in het nieuwe 
schooljaar 4 jaar worden, zijn ze dan al ingeschreven? Zo niet, doe dit dan zo spoedig mogelijk! 
Kent u nog buurkinderen, nichtjes of neefjes die in het nieuwe schooljaar 4 jaar worden en op zoek zijn naar 
een fijne school? Ze mogen altijd contact opnemen voor een kennismakingsgesprek: mbeek@toermalijn.net of 
036-5226020  
 
Fijn, lang weekend gewenst, tot dinsdag! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
 
Manon Beek 

mailto:mbeek@toermalijn.net

