
pagina   1    

 

 
‘De Toermalijn’ 
Katholieke School voor Basisonderwijs 
Jade 49 
3893 EB  ZEEWOLDE 
Tel. 036-5226020 

 
  
 
 

 

 
Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net  
Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn  
schooljaar 2018-2019, jaargang 20 nr.13; 29 maart 2019 

 
BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 5 apr.: 10.30 uur Schooltoneel groep 5 t/m 8 

 18 pr.: 08.30 uur Paasviering Open Haven 

 19 apr.: Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij 

 22 apr. t/m 3 mei: VAKANTIE 

 15 mei: sportdag – groep 5 t/m 8 
 

INHOUD: 
1. Parro  
2. IPC 
3. Medezeggenschapsraad (MR) 
4. Welkom op school 
5. Palmpasen; informatie vanuit de parochie 
6. Koningsdag 2019 

 
 

 
We staan stil bij iedereen waar het nu heel donker is. We branden een lichtje voor jullie… 
Fijn dat er zoveel met school gedeeld wordt. Als we op de hoogte zijn van de zorgen, dan kunnen we er zijn 
voor de kinderen. De afgelopen weken hebben we helaas meerdere verdrietige berichten ontvangen.  
 
Daarom dit gedichtje: 
 
Dit lichtje is voor jou 
Voor de warmte die jij mist 
Dit lichtje zal je de weg weer wijzen 
Wanneer het even te donker is 
 
Het kaarsje brandt met moed, 
Vertrouwen, hoop en kracht 
Ik wens dat jij hierdoor 
Weer plezier hebt en weer lacht 
 
Het leven is niet altijd simpel 
Soms gevuld met verdriet en pijn 
Daarom wil ik jou laten weten 
Dat er altijd een lichtje zal zijn 
 
1. Parro 
De afgelopen maanden is er al op vele manieren gebruik gemaakt van Parro. De reactie 
die we hierover terugkrijgen: erg gebruiksvriendelijk, op vele manieren toe te passen, 
makkelijk in gebruik. 
Als school zijn we nog wel “lerende” over het gebruik van Parro. Hoe doen we dit het 
meest effectief? 
Voor het nieuwe schooljaar zullen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle agenda-items voor centrale 
schoolafspraken in 1x ingevoerd worden. Een tip: notificaties kan je in 1x als gelezen markeren: in het 
startscherm zie je 3 puntjes. Als je daarop klikt, zie je: markeer alle items als gelezen… 
Als er bijzonderheden zijn, laat het ons weten! 
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2. IPC 
In alle groepen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe thema’s van IPC.  
Wat doen de groepen toch leuke dingen. Een vuilniswagen op het plein, afval 
sorteren en plastic uit zee halen tijdens de gymles, op bezoek bij een 
windmolen, aan de slag met een plasmalamp, op reis door het regenwoud, 
aan de slag met zonne-energie, een simulatiespel in de bibliotheek, een 
energieles bij de Roode schuur, er is bijna teveel om op te noemen. Gelukkig 
wordt u via Parro op te hoogte gehouden van de vele mooie momenten! 
 
3. Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar 
leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Op de Toermalijn bestaat de MR uit 3 leerkrachten en 3 
ouders. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen.  

Op beleidsmatig niveau heeft de MR namens ouders en personeel, afhankelijk van het onderwerp, 
instemmingsrecht of is adviesvaardig. Dit betreft bijvoorbeeld; huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid, 
begroting en kwaliteit van het onderwijs. 

De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding. De schoolleiding is 
altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen. 

Wilt u actief meedenken over – en inspraak hebben op bijvoorbeeld het schoolbeleid? De MR staat open voor 
algemene vragen of suggesties met onderwerpen ter behandeling. Op die manier kunnen we ons samen inzetten 
voor een optimale schoolsituatie. . De MR vergadert circa 1x in de twee maanden. De eerst volgende 
vergadering staat gepland op 13-5- 2019. Gasten zijn welkom bij het openbare gedeelte van de vergadering. Wilt 
u graag een vergadering bijwonen dan graag van te voren aanmelden via mrtoermalijn@yahoo.nl  

Nieuws vanuit de MR, vacatures: 

De leerkrachten welke zitting nemen in de MR worden door het team voorgedragen. De ouders worden door en 
uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen.  

Aan het einde van schooljaar 2018/2019 loopt de termijn af van 1 ouder in de oudergeleding van de MR.  Graag 
vernemen wij of er ouders zijn die geïnteresseerd zijn in de vacature.  U neemt dan voor 3 jaar deel in de MR 
waarbij er een basiscursus MR wordt gevolgd. Hieruit krijgt u informatie betreft de rechten en plichten van de 
MR. Bij meerdere gegadigden zal er een verkiezing worden uitgeschreven. Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot 1 van de MR leden; Karin van de Steeg, Ingrid van Donkersgoed of Marianne van Veen. Bij interesse 
kunt u zich voor 8 april a.s. aanmelden via mrtoermalijn@yahoo.nl 

4. Welkom op school 
Meerdere zijn gestart op onze school. Wouter is gestart in groep 1/2D, Jaimy in groep 1/2C, Dean in groep 
1/2A, Eva in groep 1/2A en Xavian in groep 1/2C. 
We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe! 
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5. Palmpasen; informatie vanuit de parochie 
Zie ook bijlage 

Aankondiging Palmpasen 

Voor in de agenda: 

 

Palmpasen stokken maken 

Datum : zaterdag 13 april 2019 

Tijd: 14:00u – 16:00u 
 

& 
 

Palmpasen-gezinsviering 

Datum: zondag 14 april 2019 

Tijd: 10:00u 

 

Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 

 

 
 

Opgeven? stuur een mail naar gezinsviering.sdz@gmail.com 

Vermeld daarbij wanneer je komt en met hoeveel. 

 

Werkgroep gezinsvieringen, Parochie Sterre der Zee 
 

6. Koningsdag 2019 
Vanuit de organisatie: zie bijlage 
 
Fijn weekend allemaal! 
Met vriendelijke groet,  
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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