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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 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. Tijdelijke afwezigheid Manon
2. Afscheid Marianne Oosterhof en Joop Delfgaauw
3. Actiemaand voor het goede doel!
4. Schoolfotograaf
5. E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
6. Welkom op school

De komende week zijn alle leerlingen VRIJ ivm Pinksteren en de studiedagen.
Omdat alle leerlingen in groep 1 t/m 8 op de vrijdagmiddag naar school gaan, worden de zogenaamde marge-uren
opgebouwd. Deze marge-uren worden geclusterd en zo ontstaat er ruimte voor de studiedagen in een schooljaar.
In vergelijking met andere scholen bouwen wij meer marge-uren op door bovengenoemde vrijdagmiddag.
We hopen dat de kinderen de komende week lekker kunnen uitrusten en ontspannen.
Zodat we vanaf maandag 17 juni weer kunnen gaan knallen voor de laatste weken!
Het team is de komende week natuurlijk wel op school. Wij gaan aan de slag met:
De rapporten, groepsbesprekingen, workshop techniek, werken aan de klassenadministratie, voorbereiden voor het
nieuwe IPC thema en vast nog heel veel meer.
Een dag staat volledig in het teken van het nieuwe schooljaar. Alle voorbereidingen zijn in volle gang, met elkaar zullen
we een grote stap maken naar het schooljaar 2019-2020 toe!
1. Tijdelijke afwezigheid Manon
Manon: komende woensdag zal ik een hoornvliestransplantatie gaan krijgen aan mijn linkeroog. Alle lange tijd is het
zicht van mijn linkeroog erg slecht. Door de afwijking aan mijn hoornvlies kan dit zicht niet meer verbeterd worden
met lenzen. De klachten liepen op in de afgelopen periode en daarom heb ik er toch voor gekozen om deze operatie
aan te gaan. Na de operatie zal ik ruim 2 weken thuis blijven voor herstel.
Via mail blijf ik wel bereikbaar, maar als er vragen zijn dan is het handig om dit
via de leerkracht te doen of via IB:
Simone: snell@toermalijn.net
Babette: bvanderhulst@toermalijn.net’
Ik ga er van uit dat ik in juli weer aanwezig ben!
2. Afscheid Marianne Oosterhof en Joop Delfgaauw
Aan het einde van dit schooljaar nemen Marianne en Joop afscheid van de
Toermalijn.
Onderaan de brief vindt u een persoonlijk woordje van hen.
3. Actiemaand voor het goede doel!
De leerlingenraad heeft een actie bedacht voor het goede doel:
Samen sparen voor kinderen in Haïti. Door middel van “een heitje voor een karweitje” is het de bedoeling dat elk kind
hieraan een bijdrage levert. Hiervoor hebben alle kinderen vandaag een spaarpotje meegekregen.
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Uw kind heeft nog tot 28 juni de tijd om geld te sparen, op welke manier dan ook.
In elke klas zullen we het gespaarde geld verzamelen en aan het einde van deze actie zal de leerlingenraad gaan
optellen welk bedrag wij kunnen gaan overmaken aan dit goede doel.
Deze organisatie heet: Kay Desperans Haïti (http://www.kaydesperans.org)
De leerlingenraad heeft voor deze organisatie gekozen omdat zij het belangrijk vinden dat de kinderen in Haïti betere
kansen op onderwijs krijgen. We hebben hierover een heel mooi gesprek gehad met elkaar.
Kay Desperans ondersteunt de onderwijskansen voor kinderen op (onder andere) de volgende manieren:
- Naschoolse (huiswerk- en spel-)begeleiding van schoolgaande kinderen om van kansarme kinderen, kansrijke
kinderen op schools vlak te maken.
- Kinderen financieel steunen om naar school te kunnen gaan (boeken, uniform en jaarlijks inschrijvingsgeld)
en hen bijwerken indien nodig.
- Ondersteunen van de scholen en leerkrachten met materialen en (didactische) know-how. Hiervoor hebben
we in het projecthuis Kay Desperans klaslokalen gebouwd en een heuse spel-o-theek die we met uw hulp
verder willen inrichten.

4. Schoolfotograaf
REMINDER:
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.
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.
5. Oudergegevens in Parnassys
Via het ouderportaal van Parnassys krijgen wij regelmatig wijzigingen door van gegevens van ouders.
Vooral de noodnummers worden vaak aangepast.
Naar ons idee is hier verwarring:
De noodnummers in ons systeem zijn bedoeld als extra nummers; dus een opa of oma, buurvrouw of vaste oppas.
Als er iets is met een kind, dan gaan wij altijd als eerste de ouders bellen! Pas als we geen van de ouders te pakken
kunnen krijgen, wijken we uit naar de noodnummers.
6. E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
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De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is
geopend tot en met 31 augustus.
7. Welkom op school
Deen (groep 1/2D) en Sam (groep 1/2D) zijn gestart op onze school! We heten jullie welkom op de Toermalijn en
wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

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

Persoonlijk woordje van Marianne:
Beste ouders en verzorgers,
Met ingang van 1 september ga ik met pensioen, nadat ik bijna 27 jaar bij de Stichting gewerkt heb.
Ik ben gaan werken op de Zevenster toen we 27 jaar geleden in Zeewolde kwamen wonen. Onze twee
jongste kinderen zijn daar toen in groep 4 en 7 gestart en mij werd gevraagd of ik wilde invallen bij ziekte
e.d.. Mijn werk in de eerste periode bestond daardoor vooral uit invalwerkzaamheden.
Later werd dit uitgebreid naar vaste uren, ik werkte in verschillende groepen, maar nooit in een ‘eigen’
groep.
Na jaren op de Zevenster gewerkt te hebben, heb ik een aantal jaren op zowel de Zevenster als de
Toermalijn gewerkt. Tot ik de keuze heb gemaakt om alleen op de Toermalijn te gaan werken.
Langzamerhand werd ik steeds meer ingezet om kinderen te begeleiden die extra hulp nodig hadden op het
gebied van b.v. rekenen, lezen en spelling. Ik heb in die jaren ook de opleiding gedaan voor Remedial
Teacher/Intern Begeleider.
De laatste jaren heb ik vooral gewerkt als Intern Begeleider van groep 1-4. Dit heb ik met heel veel plezier
gedaan. Helaas ben ik sinds een aantal jaren ziek. Met ingang van dit schooljaar hebben Babette en ook
Simone mijn taken overgenomen en heb ik waar mogelijk ondersteuning geboden.
En nu is het dan tijd om te stoppen met werken en te gaan genieten, samen met mijn man, kinderen en
kleinkinderen.
Ik zal het wel gaan missen, het contact met de collega’s en ouders. Ik heb altijd met plezier gewerkt, het
heeft mij veel positieve energie gegeven.
Tot aan de zomervakantie ben ik nog regelmatig op school en daarna sta ik af en toe op het plein om onze
kleinzoon op te halen, dus helemaal afscheid nemen van de Toermalijn doe ik nog niet.
Marianne Oosterhof
_____________________________________________________________________________________
Persoonlijk woordje van Joop:
Beste ouders en verzorgers,
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Nadat ik ruim 24 jaar geleden gestart ben als groepsleerkracht op de Zevenster, vervolgens ben
overgestapt naar de Toermalijn, ga ik op 1 september met pensioen.
Niet omdat ik genoeg heb van het werken, maar simpelweg om ruimte te maken voor een volgende fase
in mijn leven. Het accent zal verschuiven: van moeten naar mogen. Vervelen zal ik me niet!
In de afgelopen 24 jaar heb ik veel kinderen en ouders langs zien komen. Er is zelfs een gezin waar ik alle
kinderen van in de klas heb gehad. En heel bijzonder is ook het moment dat ex-leerlingen opnieuw de
school binnenkomen, maar nu als ouders die hun kinderen weer komen inschrijven!
Dat ik zo lang bij dezelfde werkgever ben gebleven, geeft wel aan dat ik met ongelooflijk plezier heb
gewerkt op de Zevenster, Toermalijn en Kaleidoscoop.
Aanvankelijk als leerkracht, vervolgens als intern begeleider, managementondersteuner en de laatste jaren
als schoolbegeleider. In die verschillende rollen heb ik mijn steentjes bijgedragen aan het onderwijs op de
scholen.
Stoppen, weggaan, betekent ook loslaten. Dat is niet altijd eenvoudig. Wat het een stuk makkelijker maakt
is dat de Toermalijn in goede handen is. Een enthousiast team dat onder leiding van Manon Beek vol passie
werkt aan de verdere ontwikkeling van de school. Het is geen toeval dat de Toermalijn de grootste school
van Zeewolde is!
Ik kijk terug op 24 intense jaren en bedank een ieder voor het gestelde vertrouwen , de plezierige
samenwerking en de vele prettige contacten die er zijn geweest.
Met pensioen gaan op 1 september betekent niet dat ik van de aardbodem ben verdwenen. Tot aan de
zomervakantie blijf ik gewoon aan het werk en mijn deur staat (bijna) altijd open.
Joop Delfgaauw
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