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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 30 jan.: staking?
 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

INHOUD:
1. Staking 30 en 31 januari 2020
2. Start nieuwe kleutergroep
3. Typecursus

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht.

Wat een fijne weken hebben we achter de rug. Een adventsviering, afsluiting IPC thema, schaatsen,
zingen bij de ouderen, een kerstboom, stalletje of kaart maken en gisteren een hele fijne viering in
Open Haven en als afsluiting het kerstdiner. Wat hebben we het fijn met elkaar!
Ook is er dit jaar weer heel veel ingeleverd voor de arme kant van Zeewolde. Top!
Dank voor alle hulp die is geweest om al deze activiteiten mogelijk te maken.
Het gedichtje van de adventsviering wil ik graag delen:
Ik droom soms van een wereldfeest, daar danst geen kind alleen.
We denken even aan dat feest bij kaars één.
Ik droom soms van een wereldplein en iedereen speelt mee.
We denken even aan dat plein bij kaars twee.
Ik droom soms van een wereldstad waar ik geen honger zie.
We denken even aan die stad bij kaars drie.
Ik droom soms van een wereldpark, je zingt er
met plezier.
We denken even aan dit park bij kaars vier.
Laten we nu samen dromen,
van de vrede die zal komen
Steek een kaars aan, sta eens stil,
bij wat Kerstmis zeggen wil!
Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een heel
mooi 2020. Geniet allemaal van de vakantie en
we zien jullie graag op 6 januari weer op
school!
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1. Staking 30 en 31 januari 2020
Er is een landelijke staking afgeroepen door de bonden. Deze staking zal plaatsvinden op 30 en 31 januari 2020.
Na de vakantie zullen we bespreken wat de Toermalijn gaat doen met deze dagen. Vrijdag 31 januari is voor de
kinderen al een vrije dag omdat op deze dag een studiedag gepland staat.
De afgelopen 2 weken hebben we 6x te maken gehad met een zieke leerkracht. Twee keer een leerkracht
waarvoor vervanging geregeld kon worden. Vier dagen zijn niet vervangen omdat dit de groepsondersteuning
betrof. Dit is erg lastig te vervangen. De groepsondersteuning heeft dus meerdere keren niet plaats kunnen
vinden.
2. Start nieuwe kleutergroep
We hebben de afgelopen periode onverwacht veel inschrijvingen van 4-jarigen gehad.
De huidige kleutergroepen zitten al behoorlijk vol met 25 of 26 kinderen in 1 klas.
Daarom willen wij vanaf 2 maart 2020 gaan starten met een nieuwe kleutergroep.
We zijn blij dat we deze nieuwe groep kunnen starten. Als alle 4-jarigen in de huidige groepen erbij zouden
komen, zouden de kleutergroepen boven de 30 leerlingen uitkomen.
Met deze nieuwe groep kunnen de kinderen heerlijk rustig starten in een kleine groep.
We weten nog niet waar de groep geplaatst zal worden. We zijn bezig met het lege lokaal grenzend aan het
schoolplein (de voormalige Twinkeling). Mocht dit niet lukken, dan zullen we de speelzaal gaan inrichten als
lokaal. Heel fijn dat zoveel ouders kiezen voor de Toermalijn!
3. Typecursus
Leer typen
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar bij KBS De Toermalijn de klassikale typecursus van de
Typetuin voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken
sneller en maken minder fouten. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter
kunnen spellen. Bovendien voorkom je lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding
aan te leren.
Schrijf in voor 1 januari en ontvang €25,- korting: Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,Startdatum dinsdag 3 maart, tijd 15:30-16:30 uur
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl Klik rechts bovenaan op “aanmelden”;
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in;
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.

Fijne vakantie allemaal!
Tot volgend jaar!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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