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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:

● 30 juni: rapporten mee
● 6 juli: wisselmiddag
● 15 juli: laatste schooldag
● 16 juli: klussendag - leerlingen vrij
● 19 juli: start zomervakantie

INHOUD:
1. Bijzonderheden
2. Betalingen
3. Schoolkassa
4. Lunchkidz
5. Online bibliotheek app
6. Welkom op school

1. Bijzonderheden
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. Ook voor het basisonderwijs zullen er
vanaf volgende week versoepelingen gaan plaatsvinden. We zijn in afwachting van een
aangepast protocol.
De komende weken staan er oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zullen online en
fysiek plaatsvinden.

2. Betalingen
De afgelopen weken zijn er veel vragen geweest over de betaling van de ouderbijdrage, kamp
of schoolreis. Daarom hieronder uitleg over diverse betalingen:

De afgelopen jaren ging de betaling inderdaad anders.
Aan het begin van het schooljaar kwam er een factuur vanuit de penningmeester van de
ouderraad. Deze factuur bevatte verschillende bedragen. Als eerste de vrijwillige
ouderbijdrage: van dit bedrag worden alle kosten betaald die de ouderraad maakt. Denk
hierbij aan alle kosten rondom 5 december, een grabbelton cadeautje voor elke jarige,
versieringen bij de feesten en bijvoorbeeld iets lekkers bij kerst. Het tweede bedrag van de
factuur was de KSKE-bijdrage. Dit was een bijdrage voor kleuterfeest, schoolreis of kamp. Een
excursie en het schooltoneel.

Dit schooljaar hebben we in november alleen de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Deze
bijdrage is dit jaar net als vorige jaren ingezet. Bij alle feesten is er wel iets lekkers geweest,
de grabbeltonnen zijn gevuld en ook 5 december is gewoon gevierd.
De KSKE-bijdrage is dit jaar niet aan het begin van het schooljaar geïnd omdat lange tijd
onzeker was wat wel/niet door kon gaan. Nu we weten dat we wel op schoolreis gaan, groep
8 wel op kamp gaat en er ook een kleuterfeest komt, is/wordt er een "tikkie" verstuurd voor
deze activiteiten.

Doordat we dit schooljaar zijn gaan werken met het programma schoolkassa, is het voor ons
makkelijker geworden om per activiteit de kosten te innen.
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Wat kunt u verwachten komend schooljaar?
- eind sept/begin okt: Inning vrijwillige ouderbijdrage
- inning kleuterfeest, schoolreis of kamp: Een maand voordat de activiteit plaatsvindt
- eventueel inning excursie passend bij IPC: Een maand voordat de activiteit plaatsvindt
- inning afscheid groep 8: Bijdrage voor het eindfeest, jaarboek en film: mei 2022

Heeft u vragen over de betalingen: mbeek@toermalijn.net

3. Schoolkassa
Er lopen nog diverse betaalverzoeken via Schoolkassa:

- Schoolreis groepen 3 en 4: herinneringen worden morgen verstuurd:
- Kamp groep 8: herinneringen worden morgen verstuurd
- vrijwillige ouderbijdrage: herinneringen zijn afgelopen maand verstuurd

Op donderdag 8 juli vindt het kleuterfeest plaats.
Het kleuterfeest zal in een andere vorm plaatsvinden dan het afgelopen jaar. Deze keer komt
een voorstelling met bijpassende activiteiten. De inning van het kleuterfeest zal volgende
week plaatsvinden.

4. Lunchkidz
Ruim een week geleden heeft u een mail ontvangen over Lunchkidz. De organisatie die vanaf
komend schooljaar het overblijven gaat verzorgen.
In de bijlage aanvullende informatie.

5. Online bibliotheek app
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de
mooiste verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze
downloaden simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online
Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb.

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege achterstanden
door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan
gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!

Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel
op digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk:
je leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of
tablet met de online Bibliotheek-app.

Hoe werkt Boek 'n Trip?
● Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
● 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
● Elk boek drie weken lenen
● Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
● Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
● Toegang tot duizenden jeugdtitels
● Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
● Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier.

Voorkom terugval
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Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet
speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Zo komen ze
ontspannen en belezen weer terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-niveau.
Ook voor leerlingen die al wél lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze
zomer door te kunnen lezen.

Tip ouders en leerlingen
Help jij je leerlingen ook door te lezen tijdens de vakantie? Tip ouders in je nieuwsbrief of via
je sociale kanalen over het actieabonnement met deze tekstsuggestie. Na de zomer kunnen
je leerlingen blijven doorlezen met een jeugdlidmaatschap bij de lokale Bibliotheek. In veel
gevallen is ook dat lidmaatschap gratis.
Alvast een hele fijne zomer gewenst, Jeugdbibliotheek.nl

6. Welkom op school
Calle (groep 1/2a) is gestart op onze school! We heten jou welkom op de Toermalijn en
wensen jou een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

Met vriendelijke groet,
namens team Toermalijn,
Manon Beek
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