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 Nieuwsbrief basisschool  de Toermalijn,  schooljaar 2021-2022, jaargang 23  nr.16;  20 mei 2022 

 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  25 mei: Kleuterfeest 
 ●  26/27 mei: Hemelvaartsdag - alle leerlingen vrij 
 ●  30 mei: ouderavond Hanneke Poot 
 ●  30 mei: start verkoop eetkaarten 
 ●  3 juni: schooltoneel groep 1 t/m 4 
 ●  6 juni: 2e Pinksterdag - alle leerlingen vrij 
 ●  7 juni: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  8 juni: opening lustrum 
 ●  9 juni: sponsorloop 
 ●  10 juni: 16.30-18.30 uur pleinfeest 
 ●  13 juni: schoolfotograaf 
 ●  14 juni: schoolfotograaf 
 ●  15 juni: schoolfotograaf 
 ●  16 juni: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  17 juni: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  20 juni: rapporten mee 
 ●  vanaf 20 juni: oudergesprekken 

 INHOUD: 
 1.  Bijzonderheden 
 2.  Lustrum 
 3.  Schoolkassa 
 4.  Thema avond Hanneke Poot 
 5.  Schoolfotograaf 
 6.  Gevonden voorwerpen 
 7.  Lunchkidz 
 8.  Welkom op school 

 1.  Bijzonderheden 
 Een bijzondere periode is alweer aangebroken, de laatste weken van schooljaar 2021-2022. Veel 
 ac�viteiten, veel gezelligheid en ook heel hard werken om het jaar goed af te ronden. Ondertussen 
 wordt er achter de schermen ook enorm hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor het nieuwe 
 schooljaar. 
 We zijn nog dagelijks aan het puzzelen om de beze�ng rond te krijgen; 2 leerkrachten met corona, 
 een zieke leerkracht, verlof van collega’s en collega’s uitgeroosterd voor andere taken. Al met al 
 steeds een behoorlijke puzzel. Gelukkig is het deze weken steeds gelukt om iemand voor de klas te 
 hebben en zijn er geen klassen naar huis gestuurd. 
 Voor de vele ac�viteiten wordt er heel regelma�g een beroep op 
 ouders gedaan. Wat fijn om te merken dat er zo’n enorme 
 betrokkenheid is. Zoveel ouders die zich op de een of andere 
 manier inspannen om het onderwijs leuker, beter en mooier te 
 maken. Fijn om te merken dat we dit samen doen! 

 Misschien  is  het  sommigen  niet  ontgaan;  de  afgelopen  week  hebben  wij  op  onze  social  media  een 
 adverten�e verspreid. De Toermalijn is op zoek naar nieuwe collega’s! 
 Hopelijk zullen we nieuwe mensen vinden om ons team te versterken. 

 2.  Lustrum 
 Zoals  al  eerder  vermeld:  in  juni  zullen  we  dan  EINDELIJK  ons  20-jarig  lustrum  gaan  vieren.  Hierbij  een 
 planning van de dagen en een oproep voor HULP. 

 Woensdag 8 juni 2022 
 We  openen  het  lustrumfeest  met  een  dans  op  het  plein  van  de  onder-,  midden-  en  bovenbouw. 
 Komen jullie kijken tussen 08.30-09.00 uur? 
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 Donderdag 9 juni 2022 
 Op  deze  dag  houden  we  een  sponsorloop.  Elke  groep  zal  20  minuten  lang  rondjes  kunnen  rennen  om 
 de school. Van te voren gaan de kinderen hun best doen om sponsoren per rondje te vinden. 
 Met de opbrengst van de sponsorloop willen wij enkele onderdelen van het schoolplein vernieuwen. 
 Het zal prach�g zijn als we met elkaar een mooi bedrag kunnen  ophalen! 

 Op  dinsdag  24  mei  krijgt  elke  leerling  een  sponsorkaart  mee  naar  huis.  Met  deze  kaart  kan  de  leerling 
 sponsoren verzamelen. De kaart graag weer inleveren  UITERLIJK  8 juni. 
 Na  de  sponsorloop  gaat  de  kaart  weer  mee  naar  huis,  de  leerkracht  hee�  dan  het  aantal  rondjes 
 ingevuld en de leerling kan dan het geld gaan ophalen. 
 We zijn ontze�end benieuwd wat wij straks op het schoolplein kunnen gaan aanpakken! 

 Vrijdag 10 juni 2022 
 HET PLEINFEEST - 16.30-18.30 uur 
 We  willen  s�lstaan  bij  al  zoveel  prach�ge  Toermalijn  jaren  en  dit  samen 
 met  alle  kinderen,  ouders  en  leerkrachten  vieren.  Daarom  een 
 pleinfeest;  spelletjes  op  het  plein,  ac�viteiten  in  de  klassen  en  lekker 
 eten en drinken. 
 Catering  Troost  zal  aanwezig  zijn  om  voor  het  eten  en  drinken  te  zorgen. 
 Zij  moeten  wel  een  inscha�ng  kunnen  maken  hoeveel  eten  zij  moeten 
 inkopen. Daarom verkopen wij  VAN TE VOREN  eetkaarten 

 LET OP!! De eetkaarten zijn ALLEEN vooraf verkrijgbaar! 

 Verkoop in de middenruimte op: 
 -  maandag 30 mei: 08.30 en 15.15 uur 
 -  dinsdag 31 mei: 08.30 en 15.15 uur 
 -  woensdag 1 juni: 08.30 en 12.00 uur 
 -  donderdag 2 juni: 08.30 en 15.15 uur 
 -  vrijdag 3 juni: 08.30 en 15.15 uur 

 Betaling cash (graag gepast) of via QR-code 

 Eetkaart kinderen = 4,- euro: 1x patat, 1x poffertjes, 2x limonade en een ijsje 
 Eetkaart volwassenen = 7,- euro: 1x patat, 1x broodje hamburger, 1x fris/wijn/bier, 2x koffie/thee 
 Voor volwassenen: broodje hamburger is ook vegetarisch verkrijgbaar 
 Tijdens het pleinfeest zijn losse consump�ebonnen verkrijgbaar voor frisdrank, bier of wijn. 

 Ook  hierbij  vinden  we  het  belangrijk  dat  de  financiën  geen  belemmering  mogen  vormen  om  naar  het 
 feest  te  kunnen  komen.  Daarom  het  volgende:  is  het  voor  u  als  ouder  niet  haalbaar  om  voor  uw 
 kind(eren)  een  eetkaart  te  kunnen  kopen,  maar  zou  u  het  wel  fijn  vinden  om  naar  het  pleinfeest  te 
 komen? Laat het dan weten! School en de ouderraad denken graag met u mee. 
 Neem  dan  contact  op  met  Manon  (  mbeek@toermalijn.net  )  of  met  de  voorzi�er  van  de  ouderraad: 
 Carina (  toermalijn.ouderraad@gmail.com  ) 
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 HULP GEZOCHT 
 Tijdens het pleinfeest (16.30-18.30 uur) is er ondersteuning nodig bij de spelletjes en de catering. We 
 willen graag een roula�eschema kunnen opstellen zodat er afwisseling mogelijk is. WILT U ONS 
 HELPEN? 
 Graag doorgeven via Manon: mbeek@toermalijn.net 

 Tijdens het pleinfeest: zoveel als mogelijk lopend of op de fiets naar school. Het parkeren zal beperkt 
 zijn. We verwachten een hoge opkomst deze middag! 

 3.  Schoolkassa 
 Net  voor  de  meivakan�e  zijn  de  “�kkies”  verstuurd  van  kamp  groep  8,  schoolreis  groepen  3  t/m  5  en 
 voor  het  kleuterfeest.  Voor  kamp  groep  8  is  alles  betaald,  fijn!  Voor  het  kleuterfeest  en  schoolreis 
 missen wij nog enkele betalingen. 
 Het  “�kkie”  voor  schoolreis  groepen  6  en  7  wordt  begin  juni  verstuurd.  Fijn  als  u  hier  vast  rekening 
 mee houdt. 

 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. 

 4.  Thema avond Hanneke Poot 
 REMINDER: 
 Op 30 mei 2022 staat de thema avond 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. De 
 informa�e is zeker interessant voor de ouders van de 
 groepen 1 t/m 3. 
 Onderwerpen die besproken zullen worden: 

 -  brede ontwikkeling van kleuters 
 -  zi�en op kussentjes 
 -  overgang groep 2-3 
 -  ontwikkeling jongens-meisjes 

 Voor meer informa�e: 
 www.hannekepootvanderwindt.nl 

 Hee� u deze datum al in uw agenda staan? 

 We hopen van elk (jong) gezin een ouder te ontvangen! 
 Om een goede inscha�ng van deze avond te kunnen maken, vragen wij u om uzelf op te geven als u 
 op deze avond komt. Het opgeven gaat via een Ac�viteit in Parro. De leerkrachten van de groepen 1 
 t/m 3 zullen u uitnodigen voor deze ac�viteit waarbij u kunt doorgeven of u met 1 of 2 personen 
 komt. U KOMT TOCH OOK?! 

 5.  Schoolfotograaf 
 Op 13, 14 en 15 juni komt onze schoolfotograaf. 
 Op maandag 13 juni worden alle groeps- en portre�oto’s gemaakt. 
 Op dinsdag 14 juni worden de foto’s gemaakt van alle broertjes en zusjes die bij ons op school zi�en 
 (dit noemen wij alle broertjes en zusjes intern). 
 Op woensdag 15 juni is er NA school�jd de mogelijkheid om op de foto te gaan met broertjes/zusjes 
 die extern zijn. Dus een oudere broer of zus op een andere school. Of een broertje of zusje die nog 
 geen 4 jaar is. 

 pagina  3 

mailto:mbeek@toermalijn.net
http://www.hannekepootvanderwindt.nl/


 LET OP!  Hiervoor is het nodig om uw kinderen in te schrijven. Vanaf maandagochtend 23 mei 2022 
 ligt er in de middenruimte een lijst om in te schrijven. Graag zoveel mogelijk aansluitend inschrijven 
 zodat er voor de fotograaf geen gaten ontstaan. 

 6.  Gevonden voorwerpen 
 In het halletje bij de ingang zandbak liggen alle gevonden voorwerpen. Misschien goed even een 
 kijkje te nemen! 

 7.  Lunchkidz 
 Om  een  gezicht  te  zien  bij  de  namen  van  de  medewerkers  van  Lunchkidz,  hee�  Lunchkidz  een 
 Smoelenboek gemaakt. Zie bijlage 

 8.  Welkom op school 
 Wat fijn! Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart;  Julian  (groep 1/2b),  Mexi-Mae 
 (groep 1/2b),  Vera  (groep 1/2a),  Julie  (groep 1/2e),  Jula  (groep 7b) en  Mees  (groep 5a). 
 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 

 pagina  4 


