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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 2 juli: oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

 5 juli: laatste leerlingenraad 

 9 juli: 13.15-15.15 uur wisselmiddag 

 18 juli: laatste schooldag 2018-2019 

 19 juli: start ZOMERVAKANTIE 
 

INHOUD: 
1. Tijdelijke afwezigheid Manon 
2. Jaarplanning 2019-2020 
3. Groepsverdeling 2019-2020 
4. Wisselmiddag  
5. Actiemaand voor het goede doel! 
6. Schoolkampen 2019 
7. Kinderkleedjesmarkt 
8. Welkom op school 

 

 
1. Tijdelijke afwezigheid Manon 
Manon: De afgelopen weken ben ik thuis geweest om te kunnen herstellen na mijn operatie. 
Gelukkig is mijn operatie goed verlopen en gaat het herstel de goede kant op! 
Vanaf thuis heb ik mijn mail bij kunnen houden en op een afstandje toch het een en ander kunnen regelen voor 
school. Vanaf komende maandag zal ik weer grotendeels aanwezig zijn, fijn om iedereen weer te “zien”. 

 
2. Jaarplanning 2019-2020 
Het overzicht met alle vakanties en studiedagen is te vinden in de bijlage. 
 
3. Groepsverdeling 2019-2020 
De groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar is grotendeels rond. Maar door recente ontwikkelingen zijn er nog 
wijzigingen. Dit heeft ook te maken met veel nieuwe leerlingen in diverse groepen door bijvoorbeeld verhuizingen. 
Daarom is het complete plaatje vandaag nog niet klaar om verstuurd te worden. 
We verwachten begin volgende week alles rond te hebben en te kunnen versturen. 

 
4. Wisselmiddag 
Op dinsdagmiddag 9 juli 2019 houden wij onze jaarlijkse wisselmiddag. Dit betekent dat alle kinderen alvast een 
middag (13.15-15.15 uur) naar hun nieuwe klas gaan!  
Ook alle nieuwe leerlingen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 
 
5. Actiemaand voor het goede doel! 
Denk u nog aan het inleveren van het spaarpotje?! De 
komende week zal ik met de leerlingenraad de opbrengst 
gaan tellen. We zijn heel benieuwd… 

 
6. Schoolkampen 2019 

Van 23 september t/m 27 september 2019 staan de 
kampen voor de bovenbouw gepland! 
Groep 6a en groep 7a gaan op maandag en dinsdag op kamp. 
Groep 7-8b en groep 8a gaan van woensdag t/m vrijdag op kamp. 
De desbetreffende kinderen en ouders zullen hierover binnenkort meer informatie ontvangen. 
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7. Kinderkleedjesmarkt 6 juli 2019 
Zie bijlage 

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


