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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  6 apr: 09.00-12.00 uur Open Ochtend 
 ●  15 apr: Goede Vrijdag - leerlingen vrij 
 ●  18 apr: Tweede Paasdag - leerlingen vrij 
 ●  22 apr: Koningsspelen 

 INHOUD: 
 1.  Corona 
 2.  Week van de lentekriebels 
 3.  Hulp sportdag 
 4.  Donald Duck junior 
 5.  Welkom op school 

 De eerste 2 zonnige weken zi�en er alweer op na de voorjaarsvakan�e. We zien 
 dat iedereen daar van geniet. We hebben deze 2 weken regelma�g s�lgestaan 
 bij de oorlog in Oekraïne. Er is over gesproken en er zijn kaarsjes gebrand. We 
 hebben tulpen verkocht op alle basisscholen in Zeewolde en in sommige klassen 
 vertellen kinderen over individuele ac�es om geld op te halen. We hebben er 
 voor gekozen om geen gezamenlijke ac�e als school te houden, omdat we horen 
 dat er in de gezinnen al heel veel wordt meegedaan aan de landelijke en lokale 
 ac�es. Veel sterkte gewenst voor diegenen waar de zorgen groot zijn, waar de 
 emo�es he�ig zijn! 

 1.  Corona 
 De afgelopen 2 weken hebben we 10x een vervanger moeten regelen voor een groep. Dit vanwege 
 corona en door een cursus. Door de enorme flexibiliteit van het team is het meeste opgevangen. Toch 
 moesten we ook 1x een beroep op jullie als ouders doen door te vragen de kinderen thuis te houden. 
 Harts�kke fijn dat we dit samen op kunnen lossen. Hopelijk gaan we nu de goede kant op. 

 In school zijn we weer gestart met groepsdoorbrekende ac�viteiten zoals bijvoorbeeld het bouw- en 
 tutorlezen. Onze vergaderingen zijn weer helemaal fysiek en vanmiddag zijn er in meerdere klassen 
 ouders aanwezig geweest voor het afsluiten van het IPC thema. Zo fijn dat dit weer kon! 

 2.  Week van de lentekriebels 
 Komende week is het “de week van de lentekriebels”. 
 De  groepen  1  t/m  8  werken  aan  diverse  onderwerpen.  De 
 leerkracht(en)  van  uw  kind(eren)  zullen  via  Parro  laten  weten  welke 
 onderwerpen in de klas behandeld worden. 
 Bij  de  “week  van  de  lentekriebels”  hoort  ook  een  ouderbrochure 
 met veel interessante informa�e. 
 Klik hier  voor de ouderbrochure. 

 3.  Hulp sportdag 
 RECTIFICATIE! 
 Vorige  keer  stond  vermeld:  Op  woensdag  8  mei  2022  staat  de 
 sportdag voor groep 5 t/m 8 gepland. 
 Maar het gaat om woensdag 18 mei! 
 Vindt u het leuk om ons met de sportdag te komen helpen? 
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 Graag opgeven bij meester Fred:  fots@toermalijn.net 

 4.  Donald Duck junior 
 Voor de groepen 3 zijn wij op zoek naar het �jdschri� Donald Duck  junior  ? 
 Hee�  u  deze  nog  liggen  en  doet  u  er  niets  meer  mee,  dan  willen  we  deze  graag  gebruiken  in  de  klas 
 om de leesmo�va�e te vergroten. 

 5.  Welkom op school 
 Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart;  Alan  (groep 1/2d),  Milan  (groep 1/2e),  Lena 
 (groep 1/2a),  Félice  (groep 1/2e)  Emme  (groep 1/2a)  en  Wout  (groep 1/2c). 
 We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame school�jd toe! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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