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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 29 nov.: 14.15 uur weeksluiting rood
 5 dec.: Sinterklaasviering: 08.30-14.00 uur
 6 dec.: studiedag: alle leerlingen vrij
 13 dec.: 13.15 uur leerlingenraad
 19 dec.: 08.30 uur kerstviering Open Haven
 19 dec.: 13.15-15.15 uur alle leerlingen vrij
 19 dec.: kerstdiner
 20 dec.: 12.00 uur start kerstvakantie

INHOUD:
1. IPC
2. Speelbosactie
3. Lerarentekort
4. Welkom op school

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht.
1. IPC
In alle klassen is het thema van de afgelopen periode afgesloten. De meeste groepen zijn gestart met een
nieuw thema. Er wordt de komende periode gewerkt over:
Groep 1/2: feest
Groep 3/4: tijddetectives
Groep 5/5: jong en oud
Groep 7/8: onze plaats in de ruimte
De afgelopen weken zijn er diverse activiteiten geweest waarbij veel ouders betrokken waren. Kijken in de klas,
mee naar het bos, enz. Super fijn, bedankt!

2. Speelbosactie
Op zondag 15 december is er weer een groot kinderfeest
georganiseerd in het speelbos “de
Zevensprong” voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 8 jaar.
Een sprookjesachtig speelbos
met ene heerlijk verhaal en sportieve opdrachten voor alle
kinderen maar ook voor ouders, opa’s en oma’s, iedereen mag
meedoen. Na afloop mag je broodjes bakken en warme
chocolademelk drinken en krijgen alle kinderen een verrassing
mee. Alles is gratis!
Wanneer: zondag 15 december zijn de kinderen welkom tussen
14.00 uur en 17.00 uur.
Waar: Speelbos de Zevensprong aan de Groenewoudseweg 7,
naast de schuur van Staatsbosbeheer.
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3. Lerarentekort
De afgelopen 2 weken zijn er in totaal 8 dagen vervangingen geweest vanwege ziekte en verlof. Al deze dagen
hebben we een vervanger voor de groep kunnen krijgen, heel fijn! Hierdoor is wel 3x de groepsondersteuning
niet doorgegaan.
4. Welkom op school
De afgelopen weken zijn Dani (groep 1/2c), Kayden (groep 1/2d) en Daniël (groep 1/2b) 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
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