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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
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 19 okt.: studiedag: leerlingen vrij
 22 t/m 26 okt.: herfstvakantie
 29 okt.: studiedag: leerlingen vrij
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1. Brieven ouderbijdrage/KSKE
De afgelopen week zijn de brieven voor de ouderbijdrage/KSKE gelden uitgedeeld.
In de bijgevoegde brief staat omschreven waar deze bedragen voor bedoeld zijn.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, mailt u dan naar
toermalijn.ouderraad@gmail.com of naar Manon Beek: mbeek@toermalijn.net
2. Ouderhulpformulier 2018-2019
Er zijn al best wat formulieren ingeleverd, maar nog lang niet allemaal.
Wilt u kijken of uw formulier al ingeleverd is?
We zijn erg blij met alle hulp!
3. Leerlingenraad 2018-2019
Dit schooljaar zijn de volgende leerlingen gekozen voor de
leerlingenraad:
Groep 5a: Karlijn (reserve: Guus)
Groep 6a: Annelot (reserve: Amy)
Groep 6b/7b: Constantina (reserve: Mila)
Groep 7a: Bas (reserve: Jordan)
Groep 8a: Eleni (reserve: Pim)
Groep 8b: Olaf (reserve: Michiel)
Welkom allemaal in de leerlingenraad. Vandaag hebben wij onze eerste vergadering gehad!
4. Jaarvergadering ouderraad
Vanwege te weinig aanmeldingen gaat de jaarvergadering van de ouderraad NIET door.
De ouders die zich hebben opgegeven, hebben een berichtje gehad van ouderraad.
5. Schoolgids 2018-2019
De nieuwe schoolgids is klaar. U vindt ‘m in de bijlage.
6. Tekort aan invalleerkrachten
De afgelopen weken hebben we diverse keren te maken gehad met de afwezigheid/ziekte van
leerkrachten. Het is erg moeilijk om hiervoor invalleerkrachten te vinden. Dit is een landelijk
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probleem wat te maken heeft met het lerarentekort. Alle invalleerkrachten die beschikbaar waren,
zijn al ingezet.
Tot nu toe hebben we het op de Toermalijn steeds kunnen redden omdat wij meerdere leerkrachten
hebben die op diverse plekken inzetbaar zijn. Of een parttimer is extra gekomen om les te geven op
een niet-werkdag. Fijn dat dit zo kan, bedankt allemaal voor het meedenken!
In de praktijk betekent het wel dat we tegen grenzen aanlopen. Door de vervanging van een zieke
leerkracht, is de ondersteuning meerdere keren niet doorgegaan. Dit is natuurlijk niet wenselijk.
We proberen zoveel mogelijk te werken met de vaste leerkrachten voor een groep, om bekende
gezichten voor de kinderen te hebben. Maar dit is niet altijd haalbaar.
Daarom: INVALLEERKRACHTEN gezocht!
Bent of kent u iemand die dit zou willen doen, laat dit weten!
7. Tussen de middag
Afgelopen week is het volgende in de klassen besproken: tussen de middag wordt er geen gebruik
gemaakt van het voetbalveld tussen 13.00-13.15 uur.
Tot 13.00 uur maakt de overblijf gebruik van het voetbalveld. Om 13.00 uur gaan de
overblijfkinderen naar binnen. Daarna is er geen toezicht meer op het plein en voetbalveld. Als
kinderen naar school komen, hebben we de afspraak dat ze gelijk naar binnen komen.. We willen
voorkomen dat het mis gaat, daarom kiezen we voor veiligheid. Vanaf 13.05 uur is de leerkracht in de
klas. Wij vragen u om dit thuis ook met de (oudere) kinderen te bespreken.
8. Studiedagen
Op vrijdag 19 oktober en maandag 29 oktober staan er 2 studiedagen gepland. Dit betekent dat de
kinderen vrij zijn, maar het team niet. Wij gaan deze dagen met diverse onderwerpen aan de slag:
Een groot deel van de tijd wordt besteed aan IPC. Onze vaste trainer van IPC komt weer om ons
verder te helpen met dit proces. Verder presentaties over diverse onderdelen: nieuwe cao po,
regeling AVG, dichten op de basisschool. Ook krijgen de leerkrachten tijd om met hum klas aan de
slag te gaan: administratie, groepsbesprekingen en voorbereidingen op de komende periode staan
op het programma.
9. Herfst-gezinsviering 28 oktober 2018
Open Haven
10.00 uur
Herfstgezinsviering
Muziek van de Bengeltjes

10. Welkom op school
Deze maand gestart op de Toermalijn: Niek (groep 1/2D)!
We heten jou welkom op de Toermalijn en wensen je een hele fijne en leerzame schooltijd toe!
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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