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1. Schooljaar   2021-2022   
In   de    bijlagen    vindt   u   alle   belangrijke   informa�e   over   het   nieuwe   schooljaar:   

- groepsverdeling   2021-2022   
- lokaalverdeling   2021-2022   

  
Later   vandaag   ontvangt   u,   van   de   groep   van   uw   kind(eren)   een   groepsoverzicht.   
De   kinderen   die   4   jaar   worden   NA   de   herfstvakan�e,   zijn   nog   niet   ingedeeld.   
Met   deze   ouders   wordt   contact   opgenomen   in   de   maand   voordat   hun   kind   4   jaar   wordt.   

  
2. Schoolkassa   
De   afgelopen   periode   zijn   er   diverse   betalingen   via   Schoolkassa   geweest:   

- schoolreis   groep   5-6-7   is   afgerond;   alle   
ouders   hebben   betaald   

- kamp   groep   8   is   afgerond;   alle   ouders   
hebben   betaald   

- schoolreis   groep   3   en   4   mist   nog   enkele   
betalingen   

- kleuterfeest   van   de   groepen   1/2   mist   
nog   enkele   betalingen   

- vrijwillige   ouderbijdrage   voor   alle   
leerlingen:   mist   nog   enkele   betalingen   

De   komende   week   zullen   de   herinneringen   
verstuurd   worden.   Het   is   fijn   als   dit   er   zo   min   
mogelijk   zijn.   

  
3. Afscheid   groep   8   
Deze   laatste   weken   staan   voor   groep   8   in   het   teken   van   afscheid   nemen.   
De   afgelopen   week   zijn   zij   op   kamp   geweest.   Wat   fijn   dat   dit   kon!   
Volgende   week   vrijdag   staat   ‘s   ochtends   de   afscheidsviering   gepland.   De   kinderen   van   groep   
8   zijn   met   hun   ouders   in   de   kerk.   In   de   klassen   gaan   de   kinderen   de   viering   volgen   via   een   
live   stream.   
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BELANGRIJKE   DATA   VOOR   DE   KOMENDE   PERIODE:   
  

● 6   juli:   wisselmiddag   13.15-15.15   uur   
● 8   juli:   kleuterfeest   
● 15   juli:   laatste   schooldag   
● 16   juli:   klussendag   -   leerlingen   vrij   
● 19   juli:   start   zomervakan�e   

  

INHOUD:   
1. Schooljaar   2021-2022   
2. Schoolkassa   
3. Afscheid   groep   8   
4. Zomerboek   Fes�val   
5. Donald   Duck   pockets   gezocht   
6. Welkom   op   school   

  

http://www.toermalijn.net/
mailto:info@toermalijn.net


Op   woensdag   14   juli   hee�   groep   8   hun   première   avond.   Op   deze   avond   gaat   hun   film   in   
première:   Chaos   op   Imisozo   
De   klassen   zullen   deze   film   op   donderdag   15   juli   te   zien   krijgen.   
Op   donderdagmiddag   15   juli   zullen   we   als   school   afscheid   nemen   van   alle   kinderen   groep   8!   
    

4. Zomerboek   Fes�val   
Geef   uw   kind   in   de   zomervakan�e   het   vrolijke   zomerboek   ‘Fes�val’   mee.   Fes�val   staat   
boordevol   leerzame   opdrachten   uit   methodes   waar   de   kinderen   op   school   in   werken.   Zo   
kunnen   kinderen   spelenderwijs   extra   oefenen.   Deze   zomerboeken   zijn,   voor   de   kinderen   die   
naar   groep   4   t/m   8   gaan,   gra�s   te   downloaden   op   de   volgende   site:    Zomerboek   Fes�val   |   
basisonderwijs   

  
  

5. Donald   Duck   pockets   gezocht!   
Voor   onze   schoolbibliotheek   zijn   we   op   zoek   naar   Donald   Duck   pockets.   
Hee�   u   thuis   gelezen   pockets,   breng   ze   bij   ons.   De   kinderen   zullen   er   dankbaar   gebruik   van   
maken!   

  
6. Welkom   op   school   
Olivier   (groep  1/2a) ,  Jothan   (groep  1/2e) ,  Manuel   (groep  1/2e)  en  Féline   (groep  1/2e)  zijn                
gestart  op  onze  school!  We  heten  jullie  welkom  op  de  Toermalijn  en  wensen  jullie  een  hele                  
fijne   en   leerzame   school�jd   toe!   

  
  

Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   Toermalijn,   
Manon   Beek   
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