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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 19 juli: start ZOMERVAKANTIE 

 1 sept.: startviering Open Haven + welkom op school 

 2 sept.: eerste dag schooljaar 2019-2020 

 12 sept.: startgesprekken 

 17 sept.: startgesprekken 

 23 en 24 sept.: kamp groep 6 en 7 

 25, 26 en 27 sept.: kamp groep 7-8 en 8 
 

INHOUD: 
1. Terugblik 2018-2019 
2. BEDANKT! 
3. Startgesprekken 2019-2020 
4. Startviering nieuwe schooljaar 
5. Partou - overblijf 
6. Kay Desperans Haïti  
7. Gun jij mij jouw oude, grote rugzak? 
8. Astrid de tuinvrouw 

 

 
 

1. Terugblik 2018-2019 
Vandaag sluiten we het schooljaar 2018-2019 af. Ook dit jaar is weer voorbij gevlogen! Nu nog een klussendag voor 
het team en dan mogen ook wij gaan genieten van hopelijk een heerlijke zomervakantie. 
 
Wat hebben we weer een bijzonder jaar mee gemaakt met elkaar. Fijne momenten, verdrietige momenten, 
momenten waarbij we in een deuk lagen, momenten waarin we vele zorgen deelden. 
Een jaar van groei en ontwikkeling. We hebben geïnvesteerd in de verdere implementatie van IPC. Vele momenten 
zijn we hiermee samen aan de slag gegaan. Hierdoor hebben we het met elkaar over onze visie op leren. Wat willen 
we bereiken met de kinderen?  
Aan het werk met Engels, coöperatief leren, eigenaarschap van kinderen, doelen stellen, mindset, onderzoekend en 
ontwerpend leren, technisch lezen, wetenschap en techniek. Prachtige, boeiende onderwerpen hebben dit schooljaar 
de revue gepasseerd. Volgend schooljaar zullen hiermee verder bouwen en leren!  
 
Het einde van het schooljaar betekent ook afscheid nemen. Elke schooljaar nemen de leerlingen van groep 8 afscheid. 
Ook dit keer gaan 55 leerlingen de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Voor de één een grote stap waar ze 
best tegenop zien, de ander heeft er heel veel zin in. We wensen ze allemaal een goede tijd toe en hebben er het 
volste vertrouwen in dat ze er iets moois van maken! 
Verder zijn er ook meerdere kinderen die vanwege diverse redenen overstappen naar een andere school. We wensen 
ook hen een hele fijne, verdere schooltijd toe! 
 
Vandaag nemen wij als team afscheid van 4 collega’s die al heel lang bij ons team horen. Meester Joop, juf Marianne, 
juf Trients en juf Abs gaan vast een mooie, nieuwe tijd tegemoet. Wat zullen we ze missen! 
 
2. BEDANKT! 
Dit schooljaar hebben was niet zo mooi geweest als wij het hadden moeten doen zonder alle hulp van ouders. Wat is 
het super fijn om met elkaar het onderwijs op de Toermalijn te kunnen verrijken. 
Een kleine opsomming van de activiteiten van dit jaar; 

- de inzet van de bestuursleden die maandelijks toezicht houden op de gang van zaken op de Toermalijn 
- dit geldt ook voor de inzet van de leden van de medezeggenschapsraad 
- de tomeloze inzet van de ouderraad bij heel veel activiteiten 
- het wekelijkse lezen/oefenen met kinderen 
- onze prachtige schoolbibliotheek draaiende houden 
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- ondersteuning bij de vele feesten zoals Sint, Kerst en Pasen. En dan het regelen van de catering, versiering of 
de kerkviering  

- meehelpen met kamp, schoolreis of het kleuterfeest 
- rijden/ondersteunen bij een van de vele excursies 
- het aanleggen van het nieuwe deel van het plein 
- het helpen van de leerkracht als klassenmoeder 
- helpen met de workshops of bij creatieve opdrachten in de kleutergroepen 
- schoonmaken, opruimen, kopiëren of zelfs de verjaardagsmutsen versieren 
- en natuurlijk de vele activiteiten in groep 8; scholenbezoek, de kerkviering, weken oefenen met de musical, 

het decor, de liedjes of het regelen van het fantastische eindfeest met spectaculaire opening! 
Ik zal hier vast nog heel wat vergeten zijn, maar ziet u eens hoeveel het is. 
Lieve ouders, BEDANKT! Hopelijk tot volgend jaar ;-) 
 

 
 
3. Startgesprekken 2019-2020 
Voor het komende schooljaar zijn de eerste gesprekken alweer gepland! Goed om vast op te nemen in de agenda: 
Startgesprekken 12 en 17 sept. 2019. Te zijner tijd ontvangt u via Parro weer een uitnodiging om in te schrijven. 
  
4. Startviering nieuwe schooljaar 
Voor in de agenda:  
Datum:  zondag 1 september 2019 
Tijd:  10:00u 
Locatie:   Open Haven aan het Kerkplein 
Uitnodiging:  zie bijlage 
 
5. Partou – overblijf 
Ook in het nieuwe schooljaar zal Partou de overblijf (TSO) verzorgen. 
Wilt u het doorgeven als er wijzigingen zijn? 
gaby.terschegget@partou.nl  
 
6. Kay Desperans Haïti 
Wauw, wat is er een mooi bedrag opgehaald! 
700,- euro voor de schoolkinderen in Haïti. 
De leerlingenraad is dinsdag bij alle klassen geweest om te 
vertellen wat de opbrengst is geworden. 
Goed gedaan toppers! 
Na de vakantie zullen we zorgen dat het bedrag overhandigd wordt aan de 
stichting en daarna zullen we hier vast een terugkoppeling van krijgen. Dit zullen 
we dan oppakken met de leerlingenraad van 2018-2019. We zullen dan ook nog 
dit jaar evalueren met elkaar. Hier hebben we in de laatste week geen ruimte 
meer voor gehad. 
 
7. Gun jij mij jouw oude, grote rugzak? 
Na het succes van de actie voor de schoolkinderen in Haïti, heeft de 
leerlingenraad besloten om onze medewerking te verlenen aan nog een actie 
voor het goede doel: 
“Gun jij mij jouw grote, oude rugzak?” 
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Veel kinderen mogen in de zomervakantie een nieuwe rugzak uitzoeken voor het nieuwe schooljaar. Mocht u ook 
voor uw kind(eren) een nieuwe tas aanschaffen, mogen wij dan de oude? 
Want: de kinderen in Oost-Europa mogen pas naar school als zij zelf hebben gezorgd voor een gevulde schooltas! 
 
Stichting HOE ondersteunt hierbij. Aan het einde van 2019 vertrekt deze stichting met hopelijk vele oude, grote 
rugzakken naar Oost-Europa. Zij zullen daar lokaal zorgen voor de inhoud van de tassen.  
Na de zomervakantie staat er in de teamkamer een grote doos. Hierin gaan wij alle rugzakken verzamelen. Helpt u ons 
mee?  

Zie ook bijlage 
 
8. Astrid de tuinvrouw 
Veel leerkrachten en leerlingen hebben mij al door de school zien lopen op zoek naar juf 
Mira, mijn contactpersoon. Want sinds een paar weken help ik, Astrid Schiphorst, met het 
onderhoud van de schooltuin. Door mantelzorgtaken aan drie familieleden ben ik eerder 
dan gedacht gestopt met mijn carrière. In een periode van 45 jaar was ik vooral strategisch 
beleidsadviseur Samenlevingszaken bij een zestal gemeenten.  
Om nu toch ook buiten te zijn, is dit vrijwilligerswerk een schot in de roos. Ik probeer in de 
schooltuin een fruit & groenten-, een bloemen- en een kruidenperk aan te leggen. Met het 
idee dat de kinderen kunnen ontdekken, ruiken en (hopelijk) proeven. Het is verrassend te ervaren hoe behulpzaam 
en nieuwsgierig kinderen zijn.  
De zomervakantie wil ik gebruiken om de smalle strook naast het gebouw onkruidvrij te maken en er bijvoorbeeld 
rabarber te planten. Wie stekjes heeft van rabarber, tijm, lavendel en rozemarijn mag zich melden! 
 
Tot in het nieuwe schooljaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
 


