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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 1-4-5 febr.: studiedagen – alle leerlingen vrij
 6 febr.: rapport mee – groepen 1 t/m 8
 8 febr.: 13.15 uur - leerlingenraad
 14 febr.: oudergesprekken
 19 febr.: oudergesprekken
 22 febr.: Carnaval vieren
 25 febr. t/m 1 mrt.: voorjaarsvakantie

INHOUD:
1. Parro app
2. IPC
3. Studiedagen februari
4. Typecursus Typetuin
5. Kerstpakkettenactie
6. Welkom op school

1. Parro app
Als school vinden we een goede communicatie met ouders belangrijk. We willen hierin investeren om de
communicatie te verbeteren en vergemakkelijken. Daarom hebben we vanuit
het programma Parnassys de app Parro aangeschaft. Parro is een
oudercommunicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en
school willen versterken. Met Parro blijven ouders op de hoogte van leuke
activiteiten en interessante dingen die zich afspelen in de groep en op school.
Naast Parro blijft onze website, nieuwsbrief, Facebookpagina en mailverkeer
bestaan. Klasbord zal t.z.t. verdwijnen.
Doel
Via de app krijgt u updates van mededelingen en blijft u op de hoogte van wat er in de klas gebeurt.
Daarnaast kan via Parro om ouderhulp of materialen gevraagd worden. Dit deden wij ook al via de app van
Klasbord. De Parro app biedt voor ons meer mogelijkheden en is overzichtelijker. Daarnaast is dit
gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem.
NIEUW: we gaan de Parro app gebruiken voor het uitnodigen en inschrijven voor de oudergesprekken!
Zeer binnenkort ontvangt u via de leerkracht van uw kind meer informatie.
2. IPC
We beginnen in het nieuwe jaar in alle groepen met een nieuw thema van IPC.
De groepen 1 en 2 gaan de komende periode werken aan het thema "Welkom in
het poppentheater". De opening van het thema gebeurt door een voorstelling
van een echt poppentheater!
De groepen 3,4 en 5 werken aan het thema "Hoe gaat het ermee/ gezondheid".
De kinderen zullen aan de gang gaan met vragen als “hoe gezond te leven” en
natuurlijk gaan ze veel bewegen!
De opening van het thema is een workshop van Amy’s dansstudio.
De groepen 6,7 en 8 werken aan het thema "Mythen en Legenden". Deze week
hebben de kinderen al thuis een mythe/ legende opgezocht en daarover verteld in de klas. Volgende week
gaan ze aan de hand van deze verhalen een onderzoek doen.
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3. Studiedagen februari
In februari zijn er 3 studiedagen gepland. De kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten gaan op deze dagen
met het volgende aan de slag: het schrijven van de eerste rapporten van dit schooljaar,
groepsbesprekingen per klas, paralleloverleg en administratie. De komende weken worden in de groepen 3
t/m 8 diverse Cito-toetsen afgenomen om de ontwikkelingen van de kinderen in beeld te brengen. Een van
de studiedagen staat volledig in het teken van IPC. Als team gaan we met onze begeleidster vanuit IPC weer
verder leren.
4. Typecursus Typetuin
In maart staat de naschoolse typecursus van Typetuin gepland. Inschrijven is nog mogelijk.
Zie bijlage.
5. Vernieuwd schoolplein
Heeft u de nieuwe inrichting van het schoolplein al gezien? Wat is het mooi geworden, de kinderen hebben
er vandaag al volop in gespeeld. Het is fantastisch wat er met de hulp van ouders gerealiseerd is. Zonder
deze hulp was het zeker niet zo mooi geworden. DANK allen!
Vanmorgen is in alle klassen besproken wat de nieuwe afspraken zijn, bijvoorbeeld over de veiligheid
rondom de schommel.
Binnenkort zal dit gedeelte van het plein officieel geopend worden door leerlingenraad van het vorige
schooljaar. Zij hebben vorig jaar de Toerloop georganiseerd waarmee we zo’n mooi bedrag hebben
opgehaald.
Nog een laatste vraag: er ligt nog puin wat afgevoerd moet worden naar de stort. Wie heeft er
mogelijkheden om dit op te pakken? Ik hoor het graag!
6. Kerstpakkettenactie
Een bericht vanuit de commissie:
Beste kinderen en ouders,
Wij van de kerstpakkettencommissie willen jullie enorm bedanken voor de grote hoeveelheid boodschappen
die jullie in de week voor en tijdens het kerstfeest op school hebben meegenomen.
Toen wij op school kwamen om de boodschappen op te halen, waren we verbaasd over zoveel artikelen die
jullie met elkaar hebben ingezameld. Dit hadden we niet verwacht. Mede dank zij jullie heeft de commissie
271 pakketten kunnen vullen en bezorgen.
Mede dankzij jullie zaten de tassen bomvol. De mensen die op vrijdagavond 21 december de kerstpakketten
thuis bezorgd kregen waren dan ook heel erg blij met al die extraatjes.
Nogmaals ontzettend bedankt! Fijn dat jullie zo aan andere mensen hebben gedacht.
En we hopen dat jullie volgend jaar ook weer meedoen met de inzameling.
Met vriendelijke groet, de kerstpakkettencommissie van het interkerkelijk Diaconaal Platvorm Zeewolde
7. Welkom op school
Deze week is Jip in groep 1/2C gestart op de Toermalijn.
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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