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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 16 juli: laatste schooldag 2019-2020 

 17 juli: klussendag voor het team – leerlingen vrij 

 20 juli: start zomervakantie  

 31 aug.: start schooljaar 2020-2021 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht. 

INHOUD: 
1. HOERA! Mats is geboren 
2. Schooltijden na de zomervakantie  
3. Vakanties en studiedagen 2020-2021 
4. Trakteren 2020-2021 
5. Fietsenstalling 
6. Wisselmiddag 

 

 
1. HOERA! Mats is geboren 
Twee weken geleden is juf Erica bevallen van zoon Mats! 
Gelukkig is alles goed verlopen en genieten mama Erica, papa 
Bryan en grote zus Fiene volop van hun zoon en broertje.  
Wij wensen hen een hele fijne tijd toe! 
Mocht u juf Erica willen feliciteren dmv een kaartje, dan is dit hun 
adres: 
Robbenzand 62 
3846 JB Harderwijk 

 
2. Schooltijden na de zomervakantie 
Zie brief in de bijlage 
Ook in de bijlage: check volgens het RIVM 

 
3. Vakanties en studiedagen 2020-2021 
Het overzicht van 2020-2021 met alle vakanties en geplande studiedagen vindt u in de bijlage! 
 
4. Trakteren 2020-2021 
Vanaf 16 maart 2020 hebben de leerlingen niet meer kunnen trakteren op hun verjaardag. Het team 
heeft ervaren dat we ook een heel gezellig feestje kunnen vieren op school zonder een traktatie. 
Er was al langere tijd onrust over het trakteren. Wat mag wel/wat niet? Wat is gezond/wat niet? 
Wanneer geeft een leerkracht de traktatie mee naar huis? Wanneer kan het wel in de klas gegeten 
worden? Welke allergieën zijn er in een klas? De meningen hierover zijn behoorlijk verdeeld.  
Daarom hebben we besloten dat we het trakteren op school bij een verjaardag helemaal afschaffen.  
Als de kinderen jarig zijn, wordt er dus NIET getrakteerd in de klas. 
Natuurlijk blijven we er een gezellig feestje van maken en zet elke leerkracht de jarige in het 
zonnetje. 
Bij alle schoolbrede feesten en partijen (Sinterklaas, kerst, kleuterfeest, enz.) zal, zoals altijd, voor 
een passende traktatie gekozen worden. De ongezonde eetmomenten worden op deze manier op 
school enorm beperkt. Dit is een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden om te werken aan 
een gezonde school. 
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5. Fietsenstalling 
Wat fijn dat zoveel ouders gehoor hebben gegeven aan onderstaande oproep. 
De meeste fietsen worden nu gestald in het fietsenrek, super! 
Voor een aantal een reminder: 
Graag alle fietsen stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling, achter de 
BSO lokalen van Partou/bij het voetbalveld. Daarbij is het heel fijn als de 
kinderen om de school heen fietsen. Over het schoolplein kan ook, maar dan 
graag met de fiets aan de hand! 
 
6. Wisselmiddag 
Wat was het gezellig om met de wisselmiddag zoveel nieuwe gezichten te zien. 
Zo’n 17 kinderen hebben voor het eerst een middag op de Toermalijn meegedraaid. Wat fijn! 
Alle kinderen zijn deze middag in hun nieuwe klas geweest, allemaal even proeven aan schooljaar 
2020-2021.  
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 

 

 

 

 

 


