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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  25 apr t/m 6 mei: vakan�e 
 ●  13 mei: schoolreis groepen 3 t/m 5 
 ●  18 mei: sportdag groepen 5 t/m 8 
 ●  25 mei: Kleuterfeest 
 ●  30 mei: ouderavond Hanneke Poot 

 INHOUD: 
 1.  Bijzonderheden 
 2.  Schoolkassa 
 3.  Lustrum 
 4.  Schooljaar 2022-2023 
 5.  Ouderavond Hanneke Poot 
 6.  Parochie Sterre der Zee 
 7.  Welkom op school 

 1.  Bijzonderheden 
 In de afgelopen 2 weken hebben we 14x voor vervanging moeten zorgen. Dit is voor het allergrootste 
 gedeelte weer gelukt. We boffen enorm dat we nog enige achtervang 
 hebben. En dat we daarom het onderwijsproces bijna al�jd volledig 
 door kunnen laten gaan. 
 We hebben 2 keer een beroep op ouders moeten doen. Groep 7a en 
 groep 1/2b zijn een dag(deel) thuis geweest. 

 De afgelopen maand hebben we diverse bijzondere ac�viteiten 
 gehad, zo fijn dat dit weer mogelijk was. We hebben genoten van de 
 Paasviering samen bij het podium, de Theatershow van de ba�erijen 
 man, naar de Verbeelding en vandaag de Koningsspelen. 
 Voor verschillende ac�viteiten hebben ouders ons ondersteund, 
 super fijn om te merken dat er zo’n grote betrokkenheid is. DANK! 
 De kinderen van groep 8 hebben deze week de eind cito gemaakt. We 
 hebben veel gedaan, veel geleerd en veel plezier gemaakt. Nu �jd 
 voor een welverdiende vakan�e voor iedereen. 
 Hopelijk zien we iedereen op maandag 9 mei weer fris en frui�g op school! 

 2.  Schoolkassa 
 Na  de  vakan�e  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 mei en 1 juni 2022 

 De  “�kkies”  voor  het  schoolreis  groep  3  t/m  5,  het  kleuterfeest  en  het  kamp  groep  8  zijn  vandaag 
 verstuurd  door  Schoolkassa,  via  Parro.  Het  is  fijn  als  er  vlot  betaald  wordt.  Diverse  kosten  moeten  al 
 voorgeschoten worden. 

 We vinden dat elk kind mee moet kunnen naar de desbetreffende ac�viteit. De financiële bijdrage 
 mag niet voor een belemmering zorgen. Als het u niet gaat lukken om te voldoen aan de bijdrage, 
 neem dan contact op met de loca�edirecteur: Manon Beek (  mbeek@toermalijn.net  ).  Zij zal samen 
 met u gaan zoeken naar een oplossing. 
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 3.  Lustrum 
 In  juni  willen  we  dan  eindelijk  ons  20-jarig  lustrum  gaan  vieren.  In  het  najaar  van  2020  bestond  de 
 school  20  jaar.  Nu  kunnen  we  er  eindelijk  een  groot  feest  van  maken.  Samen  met  de  ouderraad  is  er 
 een  werkgroep  gestart  met  de  voorbereidingen.  Na  de  meivakan�e  zullen  we  duidelijk  hebben  of  we 
 nog meer hulp nodig hebben. Fijn als u de volgende data vast in de agenda zet: 
 woensdag  8 juni  : opening van het lustrum 
 donderdag  9 juni  : sponsorloop voor de groepen 1 t/m 8 
 vrijdag  10 juni  : pleinfeest voor groot en klein van 16.30-18.30 uur. 
 Meer informa�e volgt… 

 4.  Schooljaar 2022-2023 
 We zijn deze maand ook begonnen met de voorbereidingen voor het schooljaar 2022-2023. 
 We  gaan  na  de  vakan�e  verder  met  het  vormgeven  van  de  groepen,  indeling  lokalen  en  welke 
 leerkracht voor welke groep. Een enorme uitdaging! 

 5.  Ouderavond Hanneke Poot 
 Op 30 mei 2022  staat de ouderavond van Hanneke Poot gepland. De ouders van de groepen 1/2 zijn 
 hierover al eerder geïnformeerd. Het beloo� een inspirerende avond te worden met volop informa�e 
 over de ontwikkeling van het (jonge) kind. Hee� u deze datum al in uw agenda staan? 
 We hopen van elk (jong) gezin een ouder te ontvangen. 

 6.  Parochie Sterre der Zee 
 Gisteravond is �jdens de parochie-avond het bericht gekomen dat het Bisdom Haarlem aanstuurt op 
 het sluiten van Parochie Sterre der Zee in Zeewolde. Dit betekent dat wij dan geen gebruik meer 
 kunnen maken van de Katholieke Kerk in Open Haven omdat daar de Katholieke kerk en de pastor 
 verdwijnen. Van ons als parochieleden wordt dan verwacht dat wij ons zullen aansluiten bij de 
 Katholieke kerk in Almere. 
 Als school vinden wij het belangrijk om via de driehoek: gezin-school-kerk de verbinding binnen de 
 samenleving in Zeewolde te kunnen vormgeven. Ook de betrokkenheid  en beschikbaarheid van de 
 pastor die onze school bezoekt en de mogelijkheid om met de school de kerk te bezoeken om samen 
 te kunnen vieren, is een belangrijk element voor onze school. 
 Het parochiebestuur hee� aangegeven een pe��e te starten voor het behoud van Parochie Sterre der 
 Zee in Zeewolde. Wij vragen u om deze pe��e te ondertekenen en zo mogelijk ook bij anderen onder 
 de aandacht te brengen. 
 U vindt de pe��e via de volgende link  h�p://www.parochiezeewolde.nl/pe��e 

 7.  Welkom op school 
 Wat fijn! Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart;  Morris  (groep 1/2b),  Daan  (groep 
 1/2b) en  Krijn  (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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