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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 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 

 31 jan.: studiedag – alle leerlingen vrij 

 3 febr.: studiedag – alle leerlingen vrij 

 5 febr.: eerste rapport mee 

 13 febr.: oudergesprekken 

 18 febr.: oudergesprekken 

 21 febr.: viering Carnaval 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht. 

INHOUD: 
1. Sinterklaasfeest 5 december 2019 
2. Kerstnieuws  
3. MR 
4. Schade auto 
5. Lerarentekort 
6. Welkom op school 

 

 
Na alle gezelligheid en drukte van de Sint, breekt er 
een nieuwe tijd aan. De tijd van de lichtjes, de tijd van 
hoop en verlangen, omzien naar een ander, er zijn 
voor elkaar. 
Komende week zullen we met elkaar de Advent 
viering houden. Met de kinderen stil staan bij de tijd 
die komen gaat.  
 
1. Sinterklaasfeest 5 december 2019 
Wat was het een fijn feest gisteren. Met elkaar hebben we 
Sinterklaas een mooie verjaardag gegeven. En wat een 
geluk, Feestpiet was er ook!  
Bedankt werkgroep voor alle tijd die jullie hierin hebben 
gestoken, top! 
 
2. Kerstnieuws 
Zie bijlage 
 
3. MR 
De leden van de MR stellen zich aan u voor: deze keer de oudergeleding. 
Zie hieronder. Volgende keer stelt de personeelsgelding zich aan u voor. 
 
4. Schade auto 
Twee weken geleden stuurde ik een berichtje via Parro. Schade aan mijn auto en geen berichtje achtergelaten 
door de “dader”. Dankzij 2 vaders, een opa en de camerabeelden van Coop heb ik diegene kunnen achterhalen 
die de schade veroorzaakt heeft. Het is nu een kwestie van de verzekeringsmaatschappij, komt goed! 
Bedankt voor de reacties, het meedenken en meeleven. Super fijn! 
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5. Lerarentekort 
De afgelopen 2 weken zijn er in totaal 2 dagen vervangingen geweest vanwege ziekte. Deze 2 dagen hebben we 
een vervanger voor de groep kunnen krijgen, heel fijn! Hierdoor is wel 1x de groepsondersteuning niet 
doorgegaan.  

 
6. Welkom op school 
De afgelopen week is Mila (groep 1/2c) 4 jaar geworden! We heten jou 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 

 

 

 

De oudergeleding van de MR: 

 

Mijn naam is Marianne ten Veen en ik ben vanaf september 2018 lid van 
de MR bij de Toermalijn.  
Als moeder van Noa en Zoë, ze zitten in de kleuterklas, ben ik graag 
betrokken bij de school. Dit doe ik door te ondersteunen bij 
klassenactiviteiten. En ik denk graag mee als het gaat om de vertaling van 
de visie van de school naar het beleid en hoe dit in de praktijk werkt. Ik 
vind het ontzettend leuk om hier samen met leerkrachten, bestuur en 
andere ouders mee bezig te zijn.   
Ook zie ik raakvlakken met het werk dat ik doe als interim adviseur HRM 
binnen de publieke sector. Als externe adviseer ik directie en 
management bij organisatievraagstukken en leg ik de verbinding met de ontwikkeling en toepassing 
van personeelsbeleid. Deze expertise en mijn maatschappelijke betrokkenheid zet ik graag in al lid 
van de MR.  
Binnen de MR maak ik deel uit van de oudergeleding en vind ik het belangrijk ouders goed te kunnen 
vertegenwoordigen. Vanuit de MR delen we graag waar we mee bezig zijn. En ik nodig je graag uit 
om met elkaar in gesprek te gaan over jouw ervaringen en hoe je aankijkt tegen de ontwikkelingen 
binnen de school. Mocht jij dit ook willen, dan kun je me natuurlijk altijd benaderen op het 
schoolplein. Ook kun je me bereiken via marianne.ten.veen@gmail.com.  
 
John Brink 
Vader van Jake Brink (groep 2b) en Lois (3 jaar), Kapitein / Enquiry Tender Manager 
bij BigLift Shipping Amsterdam. Als werkende ouder vind ik het belangrijk om toch 
betrokken bij het onderwijs van ons kind te zijn. Ik vind het mooi om te zien dat het 
team van de Toermalijn bij allerlei activiteiten wordt bijgestaan door ouders. 
Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een school. De komende tijd wil ik mij graag 
inzetten om namens ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het 
beleid van de Toermalijn. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de directie, het 
team en ouders samen, om er voor te zorgen dat de organisatie op school goed 
geregeld is, zodat de kinderen een prettige tijd op school hebben. Hier wil ik graag mijn steentje aan 
bijdragen. 
 
Mijn naam is Ingrid van Donkersgoed, 36 jaar en moeder van Bas, die in groep 3a 
zit . Ik werk als controller bij een stichting voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Voor het 2e jaar heb ik zitting genomen in de MR. Voor mij een kans 
om betrokken te zijn bij de school en met elkaar de school nog beter te maken. 
Wil je eens praten over wat we doen of wil je misschien iets bij ons onder de 
aandacht brengen? Spreek me gerust aan in of om de school.  
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