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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE
● 7 juni: studiedag - alle leerlingen vrij
● 8 juni: opening lustrum; 08.45 uur
● 9 juni: sponsorloop
● 10 juni: 16.30-18.30 uur pleinfeest
● 13 juni: schoolfotograaf, portret- en groepsfoto´s
● 14 juni: schoolfotograaf, broertjes/zusjes intern
● 15 juni: schoolfotograaf, broertjes/zusjes extern
● 16 juni: studiedag - alle leerlingen vrij
● 17 juni: studiedag - alle leerlingen vrij
● 20 juni: rapporten mee
● vanaf 20 juni: oudergesprekken

INHOUD:
1. Bijzonderheden
2. Schooljaar 2022-2023
3. Lustrum
4. Lunchkidz
5. Schoolkassa
6. Welkom op school

1. Bijzonderheden
Bijzondere weken hebben we weer achter de rug, het kleuterfeest, kamp groep 8, uitstapjes naar de
Rode schuur en het bos, het schooltoneel en heel veel fijne leermomenten samen. Voor meerdere
activiteiten is er hulp van ouders nodig geweest. Zo fijn dat dit weer allemaal kan!
Komende week onze lustrum activiteiten, ook dit zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van ouders.
BEDANKT ALLEMAAL!
Gelukkig hebben we de afgelopen 2 weken nauwelijks vervanging hoeven te regelen. Er is geen uitval
van lessen geweest. Vanwege het schooltoneel stonden er afgelopen vrijdag in sommige klassen
iemand anders voor de groep. Super fijn dat dit ook weer zo geregeld was.
2. Schooljaar 2022-2023
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Vooral de bezetting van
leerkrachten en de beschikbare lokalen is een enorme uitdaging.
Over de leerkrachten:
Juf Marja komt na de zomervakantie niet meer terug. Zij gaat met pre pensioen. Een bewuste keuze
van haar om volop te kunnen gaan genieten van haar vrije tijd, samen met haar man, kinderen en
kleinkinderen. Twee leerkrachten gaan een dag minder werken en we gaan komend schooljaar
starten met een 17e groep. Hierdoor hebben we de afgelopen maand een sollicitatieprocedure
opgestart. We zijn verheugd om te vermelden dat we 2 nieuwe collega´s hebben kunnen aannemen.
Het was een enorme luxe om, in deze tijd van het lerarentekort, meerdere sollicitanten te hebben.
Binnenkort stellen de nieuwe collega´s zich aan u voor.
We gaan komend schooljaar starten met 17 groepen. Dit zijn de groepen voor schooljaar 2022-2023:
1/2a - 1/2b - 1/2c - 1/2d - 1/2e - 3a - 3b - 4a - 4b - 5a - 5b - 6a - 6b - 7a - 7b - 8a - 8b.
Hopelijk kunnen we binnenkort de verdeling van de groepen met leerkrachten en leerlingen
verspreiden.
Over de lokalen:
Na een korte periode van krimp, daarna meer stabilisatie, is de Toermalijn nu een groeiende school.
Volgend schooljaar starten wij met 17 groepen. Hiervoor hebben wij op de huidige locatie niet
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voldoende lokalen. Daarom is er gezocht naar externe huisvesting. Op en rond het plein van de
Toermalijn heeft de voorkeur. Hier is voorlopig, naast het extra lokaal van het Mozaïek (nu groep
1/2b) en het lokaal bij Partou (nu groep 5b), geen plaats voor uitbreiding.
We hebben van de gemeente de optie gekregen om met 2 groepen te verhuizen naar het Kofschip.
Dit geniet niet onze voorkeur, we willen graag alles zo dichtbij als mogelijk is. Daarom zijn we intern
gaan kijken. Het huidige speellokaal in de middenruimte kan gebruikt gaan worden als extra lokaal.
Maar we kunnen natuurlijk niet zonder speellokaal voor het beweegonderwijs van de kleuters.
Gelukkig hebben we een goede samenwerking met het Mozaïek. We mogen het speellokaal van onze
buren gaan gebruiken voor de beweeglessen voor de groepen 1/2. Zo dragen we er dus zorg voor dat
het beweegonderwijs van de kleuters gegarandeerd is. Omdat we het lokaal bij het Mozaïek en het
lokaal bij Partou mogen blijven gebruiken komend schooljaar, zorgen we ervoor dat alle 17 groepen in
en rond het plein van de Toermalijn kunnen blijven. Hier zijn we ontzettend blij mee!
3. Lustrum
Zoals al eerder vermeld: komende week zullen we dan EINDELIJK ons 20-jarig lustrum gaan vieren.
Hierbij een planning van de dagen en nog steeds een oproep voor HULP.
Woensdag 8 juni 2022
We openen het lustrumfeest met een dans op het plein van de onder-, midden- en bovenbouw. Komt
u kijken tussen 08.45-09.00 uur?
Donderdag 9 juni 2022
Op deze dag houden we een sponsorloop. Elke groep zal 20 minuten lang rondjes kunnen rennen om
de school. Hopelijk hebben de kinderen al meerdere sponsoren gevonden.
Met de opbrengst van de sponsorloop willen wij enkele onderdelen van het schoolplein vernieuwen.
Het zal prachtig zijn als we met elkaar een mooi bedrag kunnen ophalen!
Voor de kinderen die de sponsorkaart nog niet hebben ingeleverd: komende woensdag meenemen!
Na de sponsorloop gaat de kaart weer mee naar huis. De leerkracht heeft dan het aantal rondjes
ingevuld en de leerling kan het geld gaan ophalen. Het bedrag kan cash of via qr-code betaald gaan
worden. Graag UITERLIJK 24 juni 2022 inleveren bij de leerkracht.
We zijn ontzettend benieuwd wat wij straks op het schoolplein kunnen gaan aanpakken!
De planning van de sponsorloop:
- 09.00-09.20 uur: groepen 1/2a, 1/2b en 1/2d
- 09.30-09.50 uur: groepen 1/2c en 1/2e
- 10.30-10.50 uur: groepen 7
- 11.00-11.20 uur: groepen 5
- 11.30-11.50 uur: groepen 6
- pauze
- 13.30-13.50 uur: groepen 3
- 14.00-14.20 uur: groepen 4
- 14.30-14.50 uur: groep 8
De kinderen van de leerlingenraad zullen helpen met het versieren, klaar zetten en stempelen. De
kinderen van de groepen 7 en 8 zullen helpen op de hoeken van het parcours. Zo kunnen we er
samen voor zorgen dat alles veilig verloopt!
Komt u uw kind(eren) aanmoedigen?
Vrijdag 10 juni 2022
HET PLEINFEEST: 16.30-18.30 uur
We willen stilstaan bij al zoveel prachtige Toermalijn jaren en dit samen met alle kinderen, ouders en
leerkrachten vieren. Daarom een pleinfeest; spelletjes op het plein, activiteiten in de klassen en
lekker eten en drinken.
Catering Troost zal aanwezig zijn om voor het eten en drinken te zorgen. Vele eetkaarten zijn de
afgelopen week verkocht. Het aantal is doorgegeven aan Troost en dus zijn de eetkaarten nu niet
meer verkrijgbaar. Wel is het mogelijk om tijdens het pleinfeest losse consumptiebonnen te kopen
voor een drankje.
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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 roulatieschema kunnen opstellen zodat er afwisseling mogelijk is. WILT U ONS
HELPEN? Graag doorgeven via Manon: mbeek@toermalijn.net
Tijdens het pleinfeest:
Komt u zoveel als mogelijk lopend of op de fiets naar school?! Het parkeren zal zeer beperkt zijn. We
verwachten een flinke opkomst en het Mozaïek viert ook hun lustrum deze middag.
4. Lunchkidz
Bij de vorige nieuwsbrief ben ik vergeten om de bijlage mee te sturen, daarom alsnog:
Om een gezicht te zien bij de namen van de medewerkers van Lunchkidz, heeft Lunchkidz een
smoelenboek gemaakt: zie bijlage
Lunchkidz is op zoek naar nieuwe overblijfmedewerkers: klik hier voor de flyer
5. Schoolkassa
Afgelopen vrijdag zijn er 2 betaalverzoeken verstuurd vanuit Schoolkassa. De groepen 6 en 7 hebben
een betaalverzoek ontvangen voor het schoolreis. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.
Groep 8 heeft een betaalverzoek ontvangen voor de verschillende activiteiten rondom het afscheid.
Fijn dat er direct al zoveel betaald is. Komende vrijdag zullen de herinneringen verstuurd worden.
6. Welkom op school
Wat fijn! Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart; Elisa (groep 7b), Mace (groep 1/2a),
Alyssa (groep 1/2d) en Cheriff (groep 1/2b).
We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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