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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE 
 ●  20 juni: rapporten mee 
 ●  vanaf 20 juni: oudergesprekken 
 ●  23 juni: 14.00-17.00 uur energiefiets 
 ●  28 juni: 13.15-15.15 uur wisselmiddag 
 ●  1 juli: 08.30 uur afscheidsviering groep 8 (groep 3 t/m 8) 
 ●  7 juli: laatste schooldag 2021-2022 
 ●  8 juli: start zomervakan�e 

 INHOUD: 
 1.  Schooljaar 2022-2023 
 2.  Komende weken 
 3.  Biebouder gezocht 
 4.  Energiefiets 

 1.  Schooljaar 2022-2023 
 De groepsverdeling 2022-2023 is bijna klaar. Komende week zult u de leerlingenlijst van uw 
 kind(eren) ontvangen. 

 LET OP! De verdeling is nog niet defini�ef. Het is in Zeewolde nog behoorlijk onrus�g mbt de 
 groepsverdelingen. Dit hee� o.a. te maken met de slui�ng van de Omniumschool. Er vindt hierdoor 
 een verschuiving van leerlingen plaats. Het kan dus nog zijn dat er nog wijzigingen gaan plaatsvinden, 
 dat er nog kinderen bij gaan komen. 

 De afgelopen weken zijn we druk geweest met het goed samenstellen van de klassen. Ouders geven 
 soms een voorkeur op voor een groep of een leerkracht. Dit mag natuurlijk al�jd. We willen wel 
 vermelden dat dit geen enkele garan�e gee�. De leerkrachten kijken samen met IB al�jd eerst naar 
 een goede balans tussen de groepen op basis van jongens/meisjes, verdeling lee�ijden, verdeling van 
 zorg en aandacht. U mag erop vertrouwen dat wij met elkaar goed kijken naar de beste verdeling 
 voor de hele organisa�e. Dan kan het dus zo zijn dat een individuele voorkeur niet passend is. 

 De vorige nieuwsbrief hebben we goed nieuws kunnen vertellen: twee nieuwe leerkrachten komen 
 ons team versterken. Hieronder stellen zij zich aan u voor: 

 Hallo allemaal 

 Na de zomervakantie mag ik beginnen aan een nieuw avontuur. Na 15 
 jaar heel fijn op de Wetering (voorheen Delta) te hebben gewerkt kijk ik 
 uit naar een nieuwe werkomgeving. 

 Ik ben Marloes Snip-Brumlief, al 37 jaar woonachtig in Zeewolde, 
 getrouwd en 3 lieve kinderen in de leeftijd van 11, 9 en 6 jaar. In mijn vrije 
 tijd loop ik graag een stukje hard of wandel ik met onze hond Boef. 
 Ik heb de afgelopen jaren voornamelijk in de midden en bovenbouw 
 lesgegeven. Als leerkracht hecht ik veel waarde aan vertrouwen en 
 veiligheid. Daarnaast vind ik maatwerk erg belangrijk. Dat wil zeggen dat 
 ik kijk naar wat een kind nodig heeft. Door je veilig en vertrouwd te voelen 
 op school en in de klas, kom je tot goed leren en ga je met plezier naar 
 school. 
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 Ik kijk er erg naar uit, om na de zomervakantie in groep 6 te starten op deze fijne school. 

 Mocht u vragen hebben, loop gerust even binnen 
 Tot snel 

 Groetjes Marloes Brumlief 

 Hoi! Een nieuw gezicht dus ik stel mij graag even voor. 
 Ik ben Eline Nagelhout en ben 24 jaar. Samen met mijn 
 vriend woon ik in Elburg. In mijn vrije tijd breng ik graag 
 tijd door met vrienden en familie, ga ik shoppen of 
 lekker ontspannen door een film of serie te kijken. 
 Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd en sindsdien heb 
 ik op verschillende scholen gewerkt. 
 Ik heb veel zin om na de zomervakantie 5 dagen voor 
 groep 5 te staan. Dinsdag 28 juni tijdens de 
 wisselmiddag ben ik er ook bij, zodat de kinderen mij al 
 een beetje kennen en ik hen ook. 
 Mocht u nog vragen hebben of wilt u graag een praatje 
 maken, kom dan gerust even binnenstappen in groep 5. 
 Ik kijk er naar uit om de kinderen en u beter te leren 
 kennen. 

 Onze verdeling van groepen/leerkrachten zal er komend schooljaar als volgt uitzien: 

 groep 1/2a  juf Marië�e (ma-di-wo) en juf Janneke (do-vr) 
 groep 1/2b  juf Coby (di-wo-do-vr) en juf Ellis (ma) 
 groep 1/2c  juf Petra (ma-di-wo) en juf Marieke F (do-vr) 
 groep 1/2d  juf Femke (ma-di-do-vr) en juf Ellis (wo) 
 groep 1/2e  juf Kim (ma t/m vr) 
 groep 3a  juf Marieke E. (ma-di) en juf Sandra (wo-do-vr) 
 groep 3b  juf Rianne (ma-di-do-vr) en juf Janneke (wo) 
 groep 4a  juf Yvonne (ma-di-wo) en juf Nicole (do-vr) 
 groep 4b  juf Corrie (ma-di) en juf Lisanne (wo-do-vr) 
 groep 5a  juf Eline (ma t/m vr) 
 groep 5b  juf Erica (ma-di-wo) en juf Akkelien (do-vr) 
 groep 6a  juf Fiona (ma-di-do-vr) en juf Marieke E (wo) 
 groep 6b  juf Akkelien (ma-di) en juf Marloes (wo-do-vr) 
 groep 7a  juf Liane (ma-di-wo-do) en juf Greetje (vr) 
 groep 7b  juf Christa (ma t/m vr) 
 groep 8a  juf Mira (ma t/m vr) 
 groep 8b  meester Leon (ma t/m vr) 

 Goed om te weten:  groep 3a wordt groep 4a, groep 3b wordt groep 4b, enz.. 
 De verdeling van de groep 2 kinderen naar groep 3 volgt komende week. 

 We zijn nog bezig met het rondkrijgen van ons ondersteuningsteam. Dit zal in een volgende 
 nieuwsbrief vermeld worden. 

 2.  Komende weken 
 Hee� u in uw agenda al de bijzondere ac�viteiten van de komende weken staan?! 
 Goed om de laatste weken Parro goed in de gaten te houden! 
 Er is nog bij diverse ac�viteiten hulp van ouders nodig. 

 3.  Biebouder gezocht 
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 Welke ouder wil ons in het nieuwe schooljaar helpen bij de schoolbibliotheek? 
 Helpen bij het uitzoeken en uitlenen van de boeken? 
 Geef u op via juf Sandra:  svandesteeg@toermalijn.net 

 4.  Energiefiets van energieloket Zeewolde 
 Zet ook de knop om! Op 23 juni staat de Energiefiets van het Energieloket Zeewolde bij de ingang van 
 de Toermalijn, het Mozaïek en Partou van 14.00 tot 17.00 uur. Voor elke bezoeker ligt op die dag een 
 energiezuinig cadeau klaar. Bij de Energiefiets kan je vragen stellen over energiezuinig wonen, zoals 
 over zonnepanelen of energiebesparing.  De energieadviseur gee� �ps gericht op een lagere 
 energierekening of minder gebruik van aardgas. Wat je vraag ook is, het Energieloket Zeewolde helpt 
 je graag verder! 

 Lukt het niet om langs te komen bij de Energiefiets? Kom dan langs op een inloopspreekuur bij de 
 Flevomeer Bibliotheek (Kerkstraat 2): woensdagochtend, vrijdagmiddag of zaterdagochtend. 

 Door de week is het Energieloket bereikbaar via telefoon, mail of chat: zie 
 www.energieloke�levoland.nl/zeewolde 

 Het Energieloket Zeewolde gee� op verzoek van de gemeente Zeewolde gra�s én ona�ankelijk 
 energieadvies aan woningeigenaren en huurders. 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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