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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 5 dec.: viering Sint
 20 dec.: 08.30 kerstviering Open Haven
 20 dec.: middag ALLE leerlingen vrij
 20 dec.: kerstdiner op school
 21 dec.: middag ALLE leerlingen vrij
 24 dec.: 18.30 uur kerst-gezinsviering Open
Haven

INHOUD:
1. Herinrichting Toertuin
2. Herinnering betaling KSKE/ouderbijdrage
3. Problematiek ivm inval bij ziekte en
afwezigheid
4. Plusgroepen
5. Sinterklaasviering op school
6. Inschrijven de Typetuin
7. Aankondiging kerst-gezinsviering Open Haven
8. Welkom op school

1. Herinrichting Toertuin
U heeft vast al iets gezien van alle werkzaamheden op het plein. Tsjonge, wat wordt er hard
gewerkt! Komende maandag start KSP met het plaatsen van de schommel, wipwap,
balanceerbalken en speelbuis. Erg spannend hoe dit er uit komt te zien!
Het is nog niet gelukt om de bestrating af te ronden. Al met al toch een flinke klus!
Op zaterdag 8 december is het de bedoeling dat dit gedeelte afgerond wordt. Maar….
Hier hebben we nog HULP bij nodig:
- Hulp met bestraten, het aanleveren van de stenen met een kruiwagen
- Hulp met een aanhanger om afval/puin weg te brengen
- Hulp voor het knippen van de oude tegels dmv een bandenzaag. Of misschien iemand die
een bandenzaag uit kan lenen…
Kunt u een bijdrage leveren, wilt u dit dan doorgeven aan Manon: mbeek@toermalijn.net
2. Herinnering KSKE/ouderbijdrage
Vandaag gaan er 70 herinneringsbrieven mee. Deze gezinnen hebben nog niet betaald voor
KSKE/ouderbijdrage. Ontvangt u ook een brief, wilt u het bedrag dan zo spoedig mogelijk
overmaken?!
De leerlingen die de afgelopen maand zijn ingestroomd, ontvangen nu ook een brief.
3. Problematiek ivm inval bij ziekte en afwezigheid
Een brief vanuit het bestuur, zie bijlage!
4. Plusgroepen
Een berichtje vanuit de plusgroep om te laten zien wat zij doen:
Hallo, ik ben Sophie. Ik zit in 7B
Op vrijdag en donderdag zou je naar de plusgroep kunnen, daar ben je dan een uurtje.
We doen hier projecten en smart games. Zelf zijn we nu bezig met een project. Ook doen we
binairo’s. Ons project heet: hond in de pot. Het gaat over windstreken, hongersnood, dieren
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en wereldmaaltijden en we maken er een poster van. Ik vind het zelf heel leuk om puzzels te
maken en blackstories, daarmee moet je mysteries oplossen. Kinderen vanaf groep 5 kunnen
in de plusgroep. Groetjes, Sophie

Hallo! Ik ben Merel. Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 7A. Op vrijdag ga ik naar de plusgroep.
We doen Sudoku’s, projecten en smart games. Ik ben nu bezig met een project. Het heet:
hond in de pot. Het gaat over windstreken, hongersnood, dieren en wereldmaaltijden. We
maken er een poster voor de klas van. Ik vind de plusgroep leuk om naar toe te gaan. Mijn
favoriete spel is Black stories. Je moet er mysteries oplossen. Ik zit vanaf groep 5 in de
plusgroep. Groetjes, Merel
5. Sinterklaasviering op school
Tsjonge, jonge, wat was het vanmorgen een rommeltje op school. Rommelpiet is erg druk
geweest in de school. Gelukkig heeft Piet ook iets leuks achtergelaten: een cadeau voor elke
klas, mandarijntjes voor elk kind en een uitnodiging voor 5 december. Leest u de uitnodiging
ook even door?
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6. Inschrijven de Typetuin
Zie bijlage
Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8:
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari 2019
en ontvang extra voordeel!
7. Aankondiging kerst-gezinsviering
Op weg met Jezus

8. Welkom op school
Deze week hebben wij een nieuw gezin mogen ontvangen op de Toermalijn.
Welkom Finn (groep 5A), Sem (groep 4A), Bo (groep 4B) en Mees (groep 1/2C).
We wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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