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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 23 sept. en 24 sept.: kamp groepen 6 en 7
 25 t/m 27 sept.: kamp groepen 7/8 en 8
 2 okt. t/m 11 okt.: kinderboekenweek
 4 okt.: verkiezingen leerlingenraad
 4 okt.: 14.15 uur weeksluiting oranje
 10 okt.: Informatieavond IPC
 11 okt.: 13.15 uur leerlingenraad
 11 okt.: 14.15 uur weeksluiting rood
 16 okt.: open dag 09.00-12.00 uur
 21 t/m 25 okt.: herfstvakantie
 28 okt.: studiedag: leerlingen vrij

INHOUD:
1. Brieven ouderbijdrage en KSKE
2. Nieuw: modderkeuken
3. Spaart u mee voor onze schoolbieb?
4. Geen honden op het plein
5. Welkom op school
6. Opgave ouderhulp
7. Kunstexpeditie Zeewolde
8. LOCT zoekt enthousiaste vrijwilligers

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader
bericht.

1. Brieven ouderbijdrage en KSKE
Vandaag zijn de brieven voor de ouderbijdrage/KSKE gelden uitgedeeld.
In de bijgevoegde brief staat omschreven waar deze bedragen voor bedoeld zijn.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, mailt u dan naar
toermalijn.ouderraad@gmail.com of naar Manon Beek: mbeek@toermalijn.net

2. Nieuw: modderkeuken
Wauw! Sinds afgelopen dinsdag
kunnen de kinderen op ons plein spelen
met een echte modderkeuken. Dat is
boffen!
Een van de ouders is echt super creatief
geweest. Bedankt!
3. Spaart u mee voor onze schoolbieb?
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te
breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•
U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op de Toermalijn.
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•
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna
winkel.
•
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering
bij elkaar op en we ontvangen een waardebon.
•
We mogen t/m 15 december 2019 voor 20%
van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet,
want leesplezier creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
4. Geen honden op het plein
Zoals u kunt zien op onderstaande kaart van de gemeente Zeewolde, is ons schoolplein verboden
terrein voor honden. Daarom wil ik u vragen uw hond niet meer mee te nemen met het
ophalen/wegbrengen van uw kind (eren). Neemt u uw hond wel mee? Dan graag wachten buiten het
hek!

5. Welkom op school
Deze week is Vajèn (groep 1/2a) gestart op onze school! We heten je welkom op de Toermalijn en
wensen je een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

6. Opgave ouderhulp
Zo spoedig mogelijk krijgt u informatie omtrent de opgave voor ouderhulp. Voor enkele activiteiten
zijn er nu al hulpouders nodig. De leerkrachten zullen u dan middels Parro, mail of informatie aan de
klassendeur om hulp vragen.
7. Kunstexpeditie Zeewolde
Zie bijlage
8. LOCT zoekt enthousiaste vrijwilligers - iets voor u/jou?
Onder het motto ‘Leren ontdekken door ontdekkend leren’ verzorgt het Leer- en Ontdekcentrum
Techniek Zeewolde (LOCT) voor alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de basisscholen in
Zeewolde workshops rondom techniek en alles wat daarbij komt kijken. Dit gebeurt in een speciaal
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daarvoor ingericht lokaal in het gebouw van RSG Levant aan de Horsterweg 192 in Zeewolde. Voor
het bedenken en geven van de lessen zijn vrijwilligers nodig. Iets voor u/jou?
Op een uitdagende manier maken de leerlingen bij het LOCT kennis met de zeven werelden van
techniek en ontdekken ze dat techniek eigenlijk overal in zit. Door deze ‘kennismaking’ is de
verwachting dat ze met plezier met techniek aan de slag gaan en er meer leerlingen zullen kiezen
voor een technische opleiding en/of technisch beroep. Zoals bekend is er een toenemend tekort aan
technisch geschoold personeel!
De technieklessen (workshops) worden ontworpen en verzorgd door een groep enthousiaste
vrijwilligers. In de periode oktober t/m december en januari t/m mei ontvangen de vrijwilligers in het
technieklokaal van RSG Levant allerlei basisschoolklassen. Elke basisschoolgroep (dit gaat van groep
5 tot en met 8) wordt voor een les van twee uur begeleid door de vrijwilligers van het LOCT en is
zodoende heel praktisch met techniek bezig. Shampoo maken, een spaghettibrug bouwen, een iglo
maken van suikerklontjes en high tech aan de slag gaan met een lasersnijder, het zijn zomaar wat
voorbeelden uit de lessen van de afgelopen jaren!
Om ook dit schooljaar de lessen voor te kunnen bereiden en uit te voeren, en om nieuwe lessen uit
te werken is het LOCT op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het team willen komen versterken.
Affiniteit met techniek is een pre, maar zeker geen vereiste. Wel:
•
enthousiast zijn in het werken met kinderen van 8 tot 13 jaar;
•
in het najaar en het voorjaar een paar uurtjes per week tijd hebben voor het begeleiden van
deze kinderen;
•
enkele keren per maand in onderling overleg nieuwe ideeën voor projecten bedenken en
uitwerken in een enthousiast samenwerkend team.
Vindt u het leuk om het team te versterken of wilt u meer informatie over het LOCT? Neem dan
contact op met Evelien van Soest, coördinator van het LOCT Zeewolde:
evelienvansoest@live.nl
Voor een impressie van wat het LOCT is en doet: https://loctzeewolde.nl/
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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