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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 3 juli: 13.15-15.15 uur wisselmiddag
 6 juli: afscheidsviering groep 8 - 08.30 uur
 6 juli: dank-je-wel activiteiten - 14.30 uur
 12 juli: laatste schooldag 2017-2018
 13 juli: start ZOMERVAKANTIE

INHOUD:
1. Groepsverdeling 2018-2019
2. Dank-je-wel activiteiten
3. Vakantierooster met studiedagen 2018-2019
4. De Toerloop
5. Enquête
6. Schoolbibliotheek
7. Welkom op school
8. Gezocht: penningmeester Schooltoneel

1. Groepsverdeling 2018-2019
In de bijlage kunt u de groepsverdeling van schooljaar 2018-2019 vinden.
Ook staat de lokaalverdeling vermeld. Deze lokaalverdeling is ook van toepassing op de wisselmiddag komende
dinsdag: 3 juli 2018: 13.15-15.15 uur.
2. Dank-je-wel activiteiten
Als het goed is, heeft u via de leerkrachten een uitnodiging voor de dank-je-wel activiteiten ontvangen.
Graag willen de kinderen alle ouders bedanken die ons dit jaar op welke manier dan ook geholpen hebben.
Heeft u zich al opgegeven?
Opgeven kan via het briefje van uw kind, maar mag ook via mail: mbeek@toermalijn.net
Dank-je-wel activiteiten: vrijdag 6 juli 2018. Inloop in de middenruimte vanaf 14.15 uur. Start om 14.30 uur!
3. Vakantierooster met studiedagen 2018-2019
In de bijlage vindt u het vakantierooster en de geplande studiedagen voor schooljaar 2018-2019.
Graag goed bewaren! Binnenkort ook op onze website te vinden:
www.toermalijn.net
4. De Toerloop
Wat hebben alle kinderen van de Toermalijn vandaag een geweldige prestatie
geleverd! Alle groepen hebben mee gedaan aan de Toerloop, voor een
groener schoolplein.
Vandaag krijgen alle leerlingen de lijst mee naar huis. Er staat op vermeld
hoeveel rondjes ze hebben gelopen. Graag het sponsorgeld z.s.m. inleveren.
Uiterlijk woensdag 11 april!
Dan kunnen we nog voor de zomervakantie plannen gaan maken voor de
herinrichting van het schoolplein!
Er zijn zoveel kinderen die vandaag geholpen hebben, bedankt!
Een speciaal bedankje voor de leerlingenraad, jullie waren top!
5. Enquête
Vorige keer heeft er een stukje in de Infotoer gestaan over onze enquête. Wat fijn dat er al zoveel reacties zijn!
U heeft nog 1 week de tijd om de enquête in te vullen.
Hier vindt u de https://www.survio.com/survey/d/Y2S8G9K7M8I6G2T7B naar de enquête.
Heel fijn als u de tijd wilt nemen om ons feedback te geven.
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6. Schoolbibliotheek
Onze schoolbibliotheek is op zoek naar houten kratten om diverse boeken op een andere manier neer te
kunnen zetten. Kunt u ons hieraan helpen?
7. Welkom op school
Net gestart op de Toermalijn, in de Kikkerklas:
Julian! We heten jou welkom op de Toermalijn en
wensen je een hele fijne en leerzame schooltijd
toe!
8. Gezocht: penningmeester voor het schooltoneel Zeewolde
De afgelopen jaren hebben verschillende leerkrachten van de Toermalijn vol enthousiasme mee gespeeld met
het schooltoneel Zeewolde. En waarschijnlijk is uw kind toen met enthousiaste verhalen thuis gekomen. “De A
van Abeltje”, “op Sprooktocht, “de Ober van niks”. En als u nog steeds het liedje gaan met die banaan” hoort,
dan weet u ook dat uw kind heeft genoten.
Naast een club leuke spelers die onder leiding van een regisseur samen verantwoordelijk zijn voor het stuk op
de planken, is er ook een bestuur die er zorg voor draagt dat de randvoorwaarden geregeld worden. U kunt
hierbij denken aan het zorgen voor de locatie, het benaderen van de spelers en scholen die komen kijken. En
het regelen van de financiële zaken.
Voor de laatste taak zijn wij op zoek naar een penningmeester die ons bestuur wil komen versterken.
In de bijlage vindt u een omschrijving van het Schooltoneel Zeewolde en de taakomschrijving van
penningmeester.
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij juf Fiona (voorzitter bestuur) en juf Rianne (lid bestuur)
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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