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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 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
 29 juni: sponsorloop
 3 juli: wisselmiddag 13.15-15.15 uur
 6 juli: dank-je-wel activiteiten

INHOUD:
1. Schoolkampen 2018-2019
2. AVG
3. Interne begeleiding
4. Welkom op school
5. Sponsorloop 29 juni
6. Enquête voor ouders
7. Nieuwsbrief Zeeluwe

1. Schoolkampen 2018-2019
Vast voor in de agenda, de data van de schoolkampen in het nieuwe schooljaar:
Groep 6 + 7: 3,4,5 oktober 2018
(beide groepen gaan 2 dagen en dus 1 nacht. De exacte verdeling volgt nog)
Groep 8: 19,20,21 september 2018
(Groep 8 gaat 3 dagen en 2 nachten)
2. AVG
Het is u vast niet ontgaan dat er nieuwe wet- en regelgeving is rondom privacy. In de bijlage leest u hierover
een brief vanuit het bestuur. Ook vindt u een brief met strookje. Hierbij hebben we uw handtekening nodig.
Graag allen het strookje inleveren bij de leerkracht van uw kind.
3. Interne begeleiding
Helaas moeten we u melden dat onze intern begeleider juf Marianne voor langere tijd afwezig zal zijn. Zij volgt
op dit moment weer een traject met chemobehandeling. Daar waar het lukt zal Marianne op de achtergrond
met ons meedenken.
Onze andere intern begeleider juf Simone zal de komende tijd meer uren op school zijn. Haar werkdagen zijn
maandag, dinsdag en donderdag. Juf Babette zal de komende periode meer werkzaamheden op het gebied van
RT overnemen.
Als u een van hen wil bereiken, dan is het het handigst om via mail een afspraak te maken:
Simone: snell@toermalijn.net
Babette: bvanderhulst@toermalijn.net
4. Welkom op school
Net gestart op de Toermalijn, in de Kikkerklas: Milan, Amy en Alecia!
Welkom op de Toermalijn. We wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe.
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5. Sponsorloop 29 juni
Op vrijdag 29 juni organiseert de leerlingenraad een sponsorloop voor alle kinderen. Zij willen geld ophalen om
van onze Toertuin een nieuwe, fijne, groene, speelplek te maken. Meer informatie volgt…
6. Enquete voor ouders
We vinden het belangrijk dat de Toermalijn een lerende school is. We willen groeien, ontwikkelen en leren van
eventuele fouten. Daarom zijn we bezig met een digitale enquête voor alle ouders. Deze enquete bevat vragen
over allerlei onderdelen van ons onderwijs. We horen graag wat goed gaat, wat beter kan en waar misschien
veranderingen moeten plaatsvinden. Als u binnenkort, via de mail, de link ontvangt van deze enquete, wilt u
ons dan helpen door de enquete in te vullen? Alvast bedankt!
7. Nieuwsbrief Zeeluwe
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van de Onderwijszorgkoepel Zeeluwe.
Fijn weekend verder!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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