
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.16; 24 mei 2019 

 
BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 29 mei: Kleuterfeest 

 30 en 31 mei: Hemelvaartsdag – leerlingen vrij 

 7 juni: 13.15 uur – leerlingenraad 

 7 juni: 14.15 uur – weeksluiting rood 

 10 t/m 14 juni: Pinksteren/studiedagen – 
leerlingen vrij 

 18 juni: schoolfotograaf 

 19 juni: schoolfotograaf 

 19 juni: rapporten mee 

 27 juni: oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

 28 juni: schoolreis groepen 3 t/m 5 

 2 juli: oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
 

INHOUD: 
1. Schooljaar 2019-2020 
2. Schoolfotograaf 
3. Parkeren – controle door politie 
4. Schuur gewenst 
5. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers 
6. Welkom op school 

 
 

 
1. Schooljaar 2019-2020 
We zijn achter de schermen volop bezig met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar! 
Volgende maand willen we de definitieve groepslijsten met de verdeling van de leerlingen en de leerkrachten klaar 
hebben. We kunnen al wel vermelden met welke groepen we in het nieuwe schooljaar gaan starten. 
De 14 groepen voor de start van schooljaar 2019-2020 zijn: 
groep 1/2A  groep 4B 
groep 1/2B  groep 5A 
groep 1/2C  groep 5B 
groep 1/2D  groep 6A 
groep 3A  groep 7A 
groep 3B  groep 7/8B 
groep 4A  groep 8A 
De afgelopen weken hebben we in het team meerdere opties besproken voor het nieuwe schooljaar. Andere opties 
van verdelen waren bijvoorbeeld: starten met 13 groepen door één enkele groep 7 en één enkele groep 8. Of vanaf 
groep 5 meerdere combinatiegroepen formeren. Uiteindelijk hebben we voor bovenstaande optie gekozen omdat we 
hiermee volgens ons de meeste rust houden.  
Er zijn al wel ideeën over het samenwerken binnen de groepen 7, 7/8 en 8. Zoals bijvoorbeeld met kamp, IPC en als er 
groepsspecifieke activiteiten zijn, zoals een scholenbezoek in groep 8. De 
ouders van deze groepen zullen hierover later geïnformeerd worden. 
 
2. Schoolfotograaf 
Op dinsdag 18 juni zullen de portret – en groepsfoto’s worden genomen 
van alle groepen. 
 
Op woensdag 19 juni worden er onder schooltijd foto’s gemaakt van de 
broertjes en zusjes die op school zitten. Ook worden dan de collage foto’s 
van de groepen 8 gemaakt. 
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Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om een foto te laten maken met broertjes/zusjes die nog niet op de 
Toermalijn zitten, of al naar de middelbare school zijn. Deze foto’s worden voor en na schooltijd gemaakt. Hiervoor is 
er een vrije inloop. 
 
INLOOP: woensdag 19 juni tussen 08.00-08.30 uur en tussen 12.00-13.00 uur voor gezinnen waarvan een 
broertje/zusje nog niet op school zit of al van school af is! Deze foto’s worden in de speelzaal gemaakt. 
 
Net als vorig jaar ontvangt u enkele weken later een kaartje met inlogcode. Via deze  inlogcode kunt u digitaal uw 
bestelling doen. 
 
3. Parkeren – controle door politie 
Veel ouders maken gebruik van het parkeerterrein bij de COOP voor het parkeren van de auto tijdens het 
ophalen/wegbrengen. Het gedeelte van het parkeerterrein dat het dichtst bij de school ligt, is echter bestemd voor de 
woningen die boven de COOP gelegen zijn. Deze bewoners ervaren regelmatig overlast van auto's die niet in de 
vakken geparkeerd staan. Onlangs is er contact geweest met de politie en deze zal de komende maanden hierop 
strenger gaan controleren en ook boetes uit gaan delen.  
Graag wil ik u vragen om uw auto alleen in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Mocht de parkeerplaats vol 
zijn, dan kunt u ook terecht op de parkeerplaats aan de andere kant van het schoolplein. Hier zijn vaak meer plaatsen 
beschikbaar. 
 
4. Schuur gewenst 
We willen heel graag een extra schuur bouwen op ons plein. Wie zou hierover met ons mee kunnen denken voor een 
zo goedkoop mogelijke oplossing? We hebben, naast de schommels, een leeg stukje plein. Hierop willen we een 
schuur realiseren d.m.v. een schutting, met dak en af te sluiten met een deur/slot. Als er ideeën zijn, laat het mij 
weten: mbeek@toermalijn.net  
 
5. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers 
Vrijwilligerswerk heeft een beetje een stoffig imago. Niks is minder waar! Als vrijwilliger bij Stichting Evenementen 
Verkeersregelaars Zeewolde sta je midden in het hart van bruisende evenementen in en om Zeewolde. Je bent actief 
bezig, je hebt een verantwoordelijke taak en je maakt ook nog eens deel uit van een gezellig team. Samen zorgen ze 
ervoor dat het verkeer en de veiligheid van toeschouwers en deelnemers in goede banen geleid wordt.  
 
Veel van jullie kinderen lopen elk jaar met een hoop plezier de Avondvierdaagse. Dit is alleen mogelijk, doordat een 
grote groep vrijwilligers zich organisatorisch, als wel uitvoerend, zich hiervoor inzetten. Zonder hen bestaat er géén 
Avondvierdaagse.  Veel evenementen draaien nu op een 'harde kern'. De regelgeving en de groeiende drukte op de 
weg zorgen ervoor dat veiligheid en verkeer een steeds grotere rol gaan spelen om een evenement in goede banen te 
kunnen blijven leiden. Hier zijn meer vrijwilligers voor nodig, dan er nu vaak beschikbaar zijn.  
 
S.E.V.Z. is momenteel actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die graag mee willen gaan draaien als verkeersregelaar. 
Voor commerciële evenementen wordt hier ook nog een vergoeding voor uitgekeerd, de zogeheten 
‘vrijwilligersvergoeding’.  
 
Lijkt het je wel wat? Op de site van www.sevz.nl vind je het aanmeldingsformulier & meer informatie.  
 
6. Welkom op school 
Vorige week is Sem (groep 1/2B) gestart op onze school! We heten je 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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