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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE 
 ●  7 juli: laatste schooldag 2021-2022 
 ●  8 juli: start zomervakan�e 
 ●  22 aug: start schooljaar 2022-2023 

 INHOUD: 
 1.  Schooljaar 2022-2023 
 2.  Afscheid juf Marja 
 3.  400 leerlingen op school 
 4.  Parkeren rondom school 
 5.  Biebouder gezocht 
 6.  Gevonden voorwerpen 
 7.  Summerevent 
 8.  Lunchkidz 
 9.  Welkom op school 

 1.  Schooljaar 2022-2023 
 Nog een klein weekje en dan is schooljaar 2021-2022 weer voorbij. 
 Terugblik: 
 Wat een bijzonder jaar hebben we weer (bijna) achter de rug; het bezoek van inspec�e 
 volledig nieuw meubilair op het hoofdgebouw, nieuwe huisplaatsen in de groepen 1/2, ondertussen 
 nog bezig met vernieuwing van het schoolplein, een fijne samenwerking met het Mozaïek en Partou 
 mbt het “inwonen”, vele buitenschoolse ac�viteiten gehad, ons lustrum gevierd, onze 400ste leerling 
 verwelkomd. Hoe fijn is het dat we vandaag weer met de groepen 3 tot en met 8 in de kerk het 
 afscheid van groep 8 hebben kunnen meemaken. 
 Er is veel gedaan, veel ervaren en heel veel geleerd! 
 We hebben met elkaar gelachen, gehuild, plezier gemaakt en soms ook niet. 
 Een schooljaar om met een goed gevoel op terug te kijken. 

 Vooruitblik: 
 Als we vooruitkijken naar schooljaar 2022-2023 zijn we ontze�end blij dat we met een volle beze�ng 
 kunnen starten met 17 groepen en een uitgebreid ondersteuningsteam. 

 Wat er gaat veranderen: We starten de schooldag weer als vanouds. Dit betekent dat u uw kind weer 
 tussen 08.20-08.30 uur via de normale ingangen (en dus niet de buitendeuren) naar de klas kunt 
 brengen. 
 Belangrijk om in de gaten te houden: 
 we hebben gemerkt dat het voor alle kinderen heel fijn is om de schooldag in alle rust te beginnen. 
 Deze rust zal verdwijnen als alle ouders van de klassen mee de klas in gaan. Gemiddeld 25 
 volwassenen per klas zal een drukke bedoening zijn. Het is dus de bedoeling om in het nieuwe 
 schooljaar uw kind bij de binnendeur van de klas te brengen. Alle kinderen zijn het gewend om alleen 
 de klas in te gaan. De leerkrachten zullen in de deuropening zijn om de kinderen te ontvangen. 
 Hee� u een vraag aan de leerkracht, wilt uw kind even iets laten zien, dan mag u natuurlijk best even 
 de klas in lopen. Fijn als u met elkaar let op de rust binnen school! 

 Op  maandag 22 augustus  is de eerste schooldag van schooljaar 2022-2023. We heten u dan van harte 
 welkom om samen met ons te starten: 
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 -  08.30-09.00 uur: alle �jd om met uw kind(eren) een rondje door school te gaan om de 
 “nieuwe” klassen te bezoeken en de (nieuwe) juf of meester te begroeten. 

 -  09.00-09.30 uur: de kinderen gaan de klassen in om te beginnen met de lessen. De ouders 
 die dan zin hebben in koffie/thee en een praatje, zijn van harte welkom in de middenruimte! 

 Studiedagen en vakan�es 2022-2023 
 De planning van vakan�es en studiedagen is ook klaar. 
 Belangrijk om vast op te nemen in de agenda: 

 Vakan�erooster 2022-2023: 
 Herfstvakan�e  22-10-22 t/m 30-10-22 
 Kerstvakan�e  24-12-22 t/m 8-1-23 
 Voorjaarsvakan�e  25-2-23 t/m 5-3-23 
 Goede Vrijdag en 2  e  Paasdag  7-4-23 t/m 10-4-23 
 Meivakan�e  22-4-23 t/m 7-5-23 
 Hemelvaartsdag  18-5-23 t/m 19-5-23 
 2  e  Pinksterdag  29-5-23 
 Zomervakan�e  8-7-23 t/m 20-8-23 

 De studiedagen voor schooljaar 2022-2023 zijn: 
 21 oktober 2022 
 5 december 2022 
 8-9-10 februari 2023 
 24 februari 2023 
 30 mei 2023 
 15-16 juni 2023 
 7 juli 2023 

 De planning van de studiedagen wordt elk jaar bepaald door de volgende factoren: 
 -  elke jaar worden de zogeheten marge uren berekend. Een leerling moet in totaal een bepaald 

 aantal uur naar de basisschool. Samen met het vakan�erooster wordt er elk jaar berekend 
 hoeveel uur er beschikbaar is voor studiedagen. 

 -  Op de Toermalijn gaan de groepen 1 t/m 4 elke vrijdagmiddag naar school. Dit verhoogt het 
 aantal marge uren. Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat op deze manier de 
 lesroosters voor alle leerlingen en dus ook voor de leerkrachten gelijk zijn. Een groot voordeel 
 in ons werkverdelingsplan. 

 -  onze studiedagen zijn heel bewust verdeeld; de meeste studiedagen zijn gepland rondom de 
 pieken van het schooljaar. De leerkrachten gaan dan aan de slag met bijvoorbeeld de 
 rapporten, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, voorbereidingen oudergesprekken, 
 nieuwe thema IPC, enz 

 2.  Afscheid juf Marja 
 Komende week wordt de laatste week op de Toermalijn voor juf Marja. Hieronder een persoonlijk 
 woordje van haar: 
 “Na bijna 40 jaar in het onderwijs waarvan 23 jaar op de Toermalijn neem ik afscheid. 
 Ik zal het missen: 
 Samen beginnen aan de dag 
 De één met een brom, de ander met een lach. 
 Maar al�jd werken aan hetzelfde doel 
 met crea�viteit, passie en gevoel. 
 Bundelen van onze krachten, 
 ideeën en gedachten. 
 Behandelen elkaar met respect 
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 want niemand is perfect! 
 Ik waardeer de kans die ik heb gekregen om onderdeel te zijn van het team Toermalijn. 
 De inzet van dit team, de kinderen, ouders en het bestuur ga ik ontze�end missen. 
 Bedankt dat jullie mij zo’n fijne werkplek hebben geboden. 
 Ik heb genoten van de �jd op de Toermalijn!” 
 Marja 

 3.  400 leerlingen op school 
 Wat bijzonder! Afgelopen week kwam onze 400ste leerling op school. 
 Michelle Snel is in groep 1/2c gekomen bij juf Petra en juf Marieke. Ze ontving van ons het boek 
 “Alfabet” met een persoonlijk woordje van de juffen en meesters. 
 Voor alle kinderen was er een ijsje, heerlijk! 

 4.  Parkeren rondom school 
 Rondom de school ontstaan er regelma�g gevaarlijke situa�es doordat er auto’s geparkeerd worden 
 op plekken waar het geen parkeerplaats is. 
 Wij vragen u om het gedeelte rondom school veilig te houden door te parkeren op de juiste plekken 
 en door, zoveel als het lukt, op de fiets of lopend te komen. 

 5.  Biebouder gezocht 
 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 

 6.  Gevonden voorwerpen 
 Het podium ligt nog vol gevonden voorwerpen. Kom maandag nog even kijken of er iets bekends 
 tussen zit. Hierna gaat het naar het Leger de Heils. 

 7.  Lunchkidz 
 Klik hier  voor de nieuwsbrief van Lunchkidz. 

 8.  Summerevent 
 Hierbij het overzicht van de ac�viteiten Jongerenwerk, Sport en 
 cultuur en de Verbeelding. 
 Summerevent:  klik hier 
 Summerevent op woensdag 13 juli:  klik hier 
 Ook kunnen jullie een kijkje nemen op de website van Puur 
 Zeewolde. 
 Voor een totaaloverzicht van wat er de zomer allemaal plaatsvindt. 
 klik hier 

 9.  Welkom op school 
 Wat fijn! Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart;  Isaiah  (groep 5b),  Amélie  (groep 
 1/2b),  Velvet  (groep 1/2c),  Milou  (groep 1/2b) en  Michelle  (groep 1/2c). 
 We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame school�jd toe! 

 Tijdens de wisselmiddag zijn er meerdere nieuwe kinderen op school geweest. Wat fijn dat jullie er 
 even waren. Tot na de zomervakan�e! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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