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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 12 apr: Paasviering op school
● 15 apr: Goede Vrijdag - leerlingen vrij
● 18 apr: Tweede Paasdag - leerlingen vrij
● 22 apr: Koningsspelen

INHOUD:
1. Bijzonderheden
2. Schoolkassa
3. Medezeggenschapsraad (MR)
4. Nieuwe leerlingen 2022-2023
5. Schoolplein: verboden voor honden
6. Schooltoneel 2022
7. Lunchkidz
8. Welkom op school

1. Bijzonderheden
De afgelopen 3 weken hebben we 21x een vervanger moeten regelen voor een groep. Dit vanwege
ziekte, blessure en/of ziekenhuisbezoek. 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.
2. Schoolkassa
De komende periode staan er diverse ac viteiten gepland waarvoor een bedrag van ouders wordt
gevraagd:
- groepen 1/2: kleuterfeest 25 mei 2022
- groepen 3 t/m 5: schoolreis 13 mei 2022
- groepen 6 en 7: schoolreis 27 juni 2022
- groep 8: kamp 30 en 31 juni en 1 juli 2022
Deze ac viteiten worden niet betaald vanuit de ouderbijdrage, maar worden apart geïnd.
Binnenkort ontvangt u een betaalopdracht via schoolkassa per ac viteit.
BELANGRIJK om vast te vermelden:
De kosten voor deze ac viteiten zullen hoger liggen. De huidige omstandigheden maken dat er op
verschillende vlakken prijsverhogingen zijn. Helaas hebben we hier dus ook last van bij deze
ac viteiten. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om deze bijdrage(n) te betalen, neem dan contact op
met de loca edirecteur: mbeek@toermalijn.net. Dan zullen we samen kijken naar een oplossing. We
willen natuurlijk dat alle kinderen mee kunnen gaan!
3. Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar
leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Op de Toermalijn bestaat de MR uit 3
leerkrachten en 3 ouders. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen.
Op beleidsma g niveau hee de MR namens ouders en personeel, a ankelijk van het onderwerp,
instemmingsrecht of is adviesvaardig. Dit betre bijvoorbeeld; huisves ng, personeelsbeleid,
aannamebeleid, begro ng en kwaliteit van het onderwijs.
De MR kan ook zelf het ini a ef nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding. De
schoolleiding is al jd eindverantwoordelijk voor de beslissingen.
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Nieuws vanuit de MR, vacatures:
De leerkrachten welke zi ng nemen in de MR
worden door het team voorgedragen. De ouders
worden door en uit de ouders van de school
gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich
verkiesbaar stellen.
Aan het einde van schooljaar 2021/2022 loopt de
termijn af van 1 ouder in de oudergeleding van de
MR. Graag vernemen wij of er ouders zijn die
geïnteresseerd zijn in de vacature. U neemt dan voor 3 jaar deel in de MR waarbij er een basiscursus
MR wordt gevolgd. Hieruit krijgt u informa e betre de rechten en plichten van de MR. Bij meerdere
gegadigden zal er een verkiezing worden uitgeschreven. Voor meer informa e kunt u zich wenden tot
1 van de MR leden; Nick Brouwer, Nienke de Boer of John Brink. Bij interesse kunt u zich voor 15 april
a.s. aanmelden via brinkjacobj@gmail.com
4. Nieuwe leerlingen 2022-2023
Achter de schermen zijn we begonnen met de voorbereidingen voor schooljaar 2022-2023.
We zijn de aantallen leerlingen in beeld aan het brengen voor de verschillende groepen. Voor ons is
het ﬁjn dat we zo veel als mogelijk de aantallen compleet hebben. Zodat we goede keuzes kunnen
maken qua groepsverdeling. Als er nog broertjes/zusjes zijn die komend schooljaar 4 jaar worden, zijn
ze dan al ingeschreven?!
5. Schoolplein: verboden voor honden
Enige jd geleden hee onderstaande tekst in onze nieuwsbrief gestaan. We zien weer regelma g
een hond op ons plein. Daarom een reminder:
In overleg met het Mozaïek en gemeente zijn wij gewezen op de hondenkaart van Zeewolde. Ons
schoolplein is verboden terrein voor honden. Daarom wil ik u vragen uw hond niet meer mee te
nemen met het ophalen/wegbrengen van uw kind (eren). Neemt u uw hond wel mee? Dan graag
wachten buiten het hek!

6. Schooltoneel 2022
Hoera! Na twee jaar organiseert het schooltoneel weer een mooie voorstelling voor de kinderen van
groep 1 t/m 4. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die goed kunnen schminken en dan met name
in het schminken van honden- en poezengezichten.
Bent u in de gelegenheid om vrijdag 3 juni een groot deel van de dag ons te helpen, dan kunt u zich
opgeven bij Fiona Kersten via ersten@toermalijn.net. (Het is niet nodig om een kind in groep 1 t/m
4 te hebben, iedereen kan zich aanmelden)
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Ook al kunt u niet meehelpen, zet u 3 juni in uw agenda? 's Avonds voeren we deze spe erende
voorstelling nog eens op voor iedereen in Zeewolde!
7. Lunchkidz
Klik hier voor de nieuwsbrief van Lunchkidz.
Hieronder een oproep voor nieuwe overblijfmedewerkers:

8. Welkom op school
Wat ﬁjn! Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart; Liva (groep 3a), Luka (groep 1/2d),
Louis (groep 1/2d), Tyler (groep 1/2d) en Luuk (groep 1/2e).
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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