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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 2019-2020, jaargang 21 nr.3; 4 oktober 2019 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 2 okt. t/m 11 okt.: kinderboekenweek 

 10 okt.: Informatieavond IPC, inloop 19.00 uur 

 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 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader 
bericht. 

INHOUD: 
1. Brieven ouderbijdrage en KSKE 
2. Opgave ouderhulp 
3. Vanuit het bestuur 
4. GEZOCHT: vrijwilligers voor de 

TSO 
5. Spaart u mee voor onze 

schoolbieb? 
6. Hoe ga jij naar school? 
7. Welkom op school 

 

 
1. Brieven ouderbijdrage en KSKE 
Twee weken geleden zijn de brieven voor de ouderbijdrage/KSKE gelden uitgedeeld. 
Ik heb begrepen dat niet alle ouders deze brief ontvangen hebben. 
Heeft u geen brief ontvangen? Laat dit dan even weten aan Manon: mbeek@toermalijn.net 
Ik zal de brief dan alsnog meegeven, dat scheelt dan hopelijk een boel herinneringen sturen ;-) 
  
2. Opgave ouderhulp 
U vindt het opgaveformulier ouderhulp 2019-2020 in de bijlage. 
 
GRAAG UITERLIJK 18 OKTOBER 2019 INLEVEREN! 

Hieronder vindt u de uitleg over de ouderhulp: 
 
In school vinden er tal van activiteiten plaats waarbij de hulp van ouders voor ons en de kinderen een 
belangrijke ondersteuning betekent. Door deze extra begeleiding krijgen kinderen meer aandacht en 
raken ouders actief bij het onderwijs betrokken.  
Het komend schooljaar zouden wij graag hulp van ouders krijgen bij het realiseren van de volgende 
activiteiten: 
- Leeshulp in de groepen 3 t/m 5 
De leerkracht van de desbetreffende groep zal met u overleggen over een handig tijdstip en over de 
invulling.  
- Activiteitencircuit groepen 3 t/m 5 
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De middenbouw heeft het eerste circuit gepland. Deze keer gaan alle kinderen aan de slag met 
lampionnen. Wie helpt mee? Circuit: 1 en 8 november 2019; 13.30-15.00 uur 
- Overig:  hulp bij raamschilderingen 
   Was ophalen op vrijdag, maandag weer schoon mee naar school  
   Wassen schoolshirts na buitenschoolse activiteiten 
   Uitpakken/controleren jaarbestelling in juni 2020 
   Kopieerwerk voor de klassen 
   Ophalen/wegbrengen boekenkisten van en naar de bibliotheek 
   Hulp in juni/juli bij opruimen en schoonmaken van de school 
   Controleren schoolplein na het weekend  
- Werkgroepen voor bijzondere activiteiten: 
Naast ouderhulp op onderwijsinhoudelijk terrein wordt uw hulp ook zeer gewaardeerd bij tal van 
bijzondere activiteiten door het jaar. Voor al deze activiteiten zullen evenals voorgaande jaren weer 
werkgroepen worden geformeerd, bestaande uit 1 of meer teamleden, 1 à 2 ouderraadsleden en 
enthousiaste ouders!  
 
werkgroep: Kleuterfeest 
Voor het jaarlijkse kleuterfeest is er altijd veel extra hulp nodig om het kleuterfeest te doen slagen. 
Het kleuterfeest is dit jaar op woensdag 20 mei 2020. Er wordt later door de leerkrachten van de 
kleutergroepen gevraagd wie er kan helpen bij de voorbereidingen of op de dag zelf. Het zou fijn zijn 
als u al rekening kunt houden met de datum! 
 
werkgroep Sinterklaas 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
We vieren de verjaardag van Sinterklaas op 5 december 2019. 
(op vrijdag 6 december 2019 zijn alle leerlingen vrij ivm een studiedag voor het team). 
   
werkgroep Kerst 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
Op donderdag 19 december 2019 starten we om 08.30 uur met een viering in Open Haven. ’s 
Middags zijn de kinderen vrij. Later op de middag hebben we met elkaar het kerstdiner. 
 
werkgroep Carnaval 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
 
werkgroep Paasviering 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
Ook dit jaar weer een Paasviering in Open Haven, later activiteiten in de klas. 
 
helpen in onze schoolbibliotheek 
Op alle middagen is onze schoolbibliotheek open van 13.15 uur tot 13.45 uur. We zijn nog op zoek 
naar ouders die onze op een van de middagen kan helpen met het innemen en uitlenen van de 
boeken. Dit mag natuurlijk ook een opa of oma zijn! 
 
posten tijdens verkeersexamen groep 7 
De groepen 7 gaan ook dit jaar in april 2020 weer aan de slag met het verkeersexamen. Voor het 
praktijkexamen hebben wij ouders nodig die een dagdeel willen posten.   
 
werkgroep: Afscheid groep 8 
Een bijzonder moment, zo aan  het einde van het schooljaar. Een groep leerlingen sluit de 
basisschooltijd af en ‘vliegt uit’. Wie helpt de kinderen dan bij de afscheidsviering in Open Haven? 
Wie wil helpen om het afscheidsfeest onvergetelijk te maken? De ouders van groep 8 worden in de 
loop van het jaar benaderd door de leerkrachten van groep 8. 
 
werkgroep: Klussen in en om school 
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Om de kosten te drukken, worden tal van klussen in en om de school zo veel als mogelijk zelf ter 
hand genomen. Enkele voorbeelden: ophangen van boekenplanken, reparatiewerkzaamheden, 
maken van poppenkleren, repareren van fietsjes en ander materiaal voor kleuters, etc. etc. 
Wie mogen we zo af en toe eens bellen?  
Vele handen maken licht werk!!! 
Indien u zich opgeeft voor de klussengroep, geef dan tevens eventuele specialiteiten aan (laat uw 
bescheidenheid maar even varen). 
 
werkgroep: Website 
www.toermalijn.net is ons adres op het net. Wij willen graag dat onze website actueel maken en dat 
er recente onderwerpen aan toegevoegd worden. Daar kunt u in de werkgroep over meedenken en 
aan meewerken. We hebben ouders nodig die het leuk vinden om tijdens bijzondere activiteiten 
aanwezig te zijn om dan een verslag met foto’s of ander beeldmateriaal op de site te zetten.  
 
werkgroep: Pietenouders 
Per klas is een tweetal ‘Pietenouders’ actief. Zij screenen de kinderen van groep 1 t/m 8 op neten en 
luizen. Dat doen zij na elke vakantie. De bedoeling is dat we preventief controleren, zodat we zo vlot 
mogelijk de bron kunnen ontdekken. Heeft uw kind luizen of neten, dan krijgt u dat zo spoedig 
mogelijk van de leerkracht of via de ‘Pietenouder’ te horen.  
Wij gaan ervan uit dat zonder tegenbericht van ouders de screening bij uw kind kan plaatsvinden. 
Heeft u bezwaar daartegen, wendt u zich dan tot de locatiedirecteur. 
 
werkgroep: Stand-by 
Ineens hebben we hulp nodig; komen we mensen te kort, of hebben we zomaar een spontane 
ingeving, of activiteit. Wie mogen we dán bellen? 
 
3. Vanuit het bestuur 
In de bijlage vindt u een brief vanuit het bestuur; problematiek rondom inval SKOZ en SIBZ 
 
In de afgelopen 2 weken zijn er 2 twee leerkrachten ziek geweest. Twee leerkrachten zijn vanwege 
privéomstandigheden niet op school geweest. Gelukkig hebben we deze keer voor inval kunnen 
zorgen en heeft u er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Wel is het zo dat hierdoor bepaalde 
groepsondersteuning niet door kon gaan. 
 
4. GEZOCHT: vrijwilligers voor de TSO 
Wij van Partou zoeken dringend vrijwilligers voor de overblijf op de Kaleidoscoop en de Toermalijn. 
Per keer krijgt u een vergoeding van 10 euro .Lijkt het u leuk om de kinderen een gezellige overblijf te 
bezorgen , dan kunt u een mail sturen naar een van de onderstaande mailadressen . 
Voor de Kaleidoscoop kunt u een mail sturen naar linda.komdeur@partou.nl 
Voor de Toermalijn kunt u een mail sturen naar gaby.terschegget@partou.nl 
 
Zie bijlage over meer informatie TSO Toermalijn 
 
5. 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? 

mailto:gaby.terschegget@partou.nl
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• 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.  
• 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. 
 
Wat fijn dat we al meerdere bonnen hebben ontvangen, dank! 
Spaart u ook mee? 
 
6. Hoe ga jij naar school? 

 
Ook onze school vindt het belangrijk om kinderen bewust te maken van gezond en veilig te leven. 
Om de verkeersveiligheid en de gezondheid van onze leerlingen en uw kinderen te verbeteren zijn de 
gezamenlijke scholen van Zeewolde met de gemeente Zeewolde gestart met het project “Hoe ga jij 
naar school”. Hierbij staat de wijze waarop kinderen naar school gaan centraal. 
Natuurlijk is het niet voor ieder kind een optie om lopend of fietsend naar school te komen maar 
nadenken over de veiligste manier draagt bij aan een gezonder en bewuster leven. 
 
In de week van 7 oktober geven de kinderen elke dag aan hoe zij naar school zijn gekomen. Ook 
wordt er in deze week aandacht besteed aan een veiliger en bewuster leven. 

 
7. Welkom op school 
Deze week is Esmé (groep 1/2a) 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 


