
 ‘De Toermalijn’ 
 Katholieke School voor Basisonderwijs 
 Jade 49 
 3893 EB  ZEEWOLDE 
 Tel. 036-5226020 

 Website:  www.toermalijn.net  E-mail:  info@toermalijn.net 
 Nieuwsbrief basisschool  de Toermalijn,  schooljaar  2022-2023, jaargang 24  nr.1; 30 augustus 2022 

 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  vanaf 29 aug.: startgesprekken 
 ●  1 sep.: informa�eavond groepen 3 
 ●  6 sept.: informa�eavond groepen 8 
 ●  19 sept.: informa�eavond groepen 1-2 
 ●  5 t/m 14 okt.: kinderboekenweek 
 ●  12 okt.: open dag 09.00-12.00 uur 
 ●  21 okt.: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  24 t/m 28 okt.: herfstvakan�e 

 INHOUD: 
 1.  Startgesprekken 
 2.  Bereikbaarheid leerkrachten 
 3.  Bereikbaarheid direc�e 
 4.  Personele zaken 
 5.  Afspraken binnen de school 
 6.  Gym 
 7.  Welkom op school 
 8.  Overblijven - Lunchkidz 
 9.  Jaarrooster 2022-2023 
 10.  Naam op drinkbakjes, sleutels etc. 
 11.  Nieuwe schoolgids 
 12.  Opgave ouderhulp 
 13.  Oproep reservekleding groepen 1 t/m 4 
 14.  Verlofaanvraag 
 15.  Junior Energiecoach 
 16.  Energiefiets 

 Vorige  week  maandag  zijn  alle  17  groepen  gestart.  Heel  fijn  dat  elke  klas 
 een  goede  start  hee�  gemaakt,  blij  om  weer  aan  de  slag  te  kunnen  met  de 
 kinderen. We gaan er met elkaar weer een mooi schooljaar van maken! 

 1.  Startgesprekken 
 Deze 2 weken vinden de startgesprekken plaats. Hee� u zich nog niet 
 ingeschreven? Doe dit dan zo spoedig mogelijk. 

 2.  Bereikbaarheid leerkrachten 
 Zoals u van ons gewend bent, kunt u voor vragen al�jd een afspraak 
 maken met de leerkracht van uw kind. Wilt u zoveel mogelijk rekening 
 houden met de school�jden? Het stellen van een vraag vlak voor 
 school�jd komt niet al�jd gelegen. De leerkracht wil dan de kinderen aandacht geven en vlot met de 
 lessen starten. De leerkrachten zijn goed via mail of Parro bereikbaar. 
 Tijdens werkdagen kunt u de Toermalijn bereiken tussen 08.00 – 17.15 uur: 036-5226020 
 In geval van een calamiteit buiten deze �jden, kan Manon Beek (06-41378176) gebeld worden. 

 Het afmelden van een leerling vanwege ziekte gaat het makkelijkst via Parro. Graag voor 08.15 uur 
 zodat de leerkracht de informa�e op �jd ontvangt. 

 3.  Bereikbaarheid direc�e 
 Indien u de loca�edirecteur wil spreken, dan is het het handigst om via mail een afspraak te maken: 
 mbeek@toermalijn.net  De werkdagen van Manon zijn:  ma-di-do-vr 
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 4.  Personele zaken 
 S  imone Nell, Babe�e van der Hulst en Greetje van  den Os zijn onze IB-ers. Greetje is ook onze 
 gedragsspecialist. In alle klassen gaat zij aan de slag met de groepsdynamiek en groepsvorming. 
 Simone, Babe�e en Greetje zijn bereikbaar via de volgende mailadressen:  snell@toermalijn.net  – 
 bvanderhulst@toermalijn.net  –  gvandenos@toermalijn.net 

 5.  Afspraken binnen de school 
 Wij hebben in verband met de rust binnen de school de volgende afspraken gemaakt: 
 ●  De kinderen zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom in de klas, dus vanaf 08.20 uur. 

 Waarom niet eerder? De leerkracht is zich voor school�jd aan het voorbereiden. Ook vinden wij 
 het als team belangrijk om samen de dag te beginnen. Vanaf 08.20 uur zijn de leerkrachten in de 
 klas aanwezig. 

 ●  ’s Middags gaan de overblijvers om 13.05 uur naar binnen. De leerkrachten komen dan ook in de 
 klas. Als de rest van de kinderen op school komt, mogen zij vanaf 13.05 uur ook direct naar 
 binnen. 

 ●  Hierbij geldt een uitzondering voor groep 4b. Deze inloop�jd is korter ivm gebruik van het lokaal 
 door Partou. ‘s Ochtends tussen 08.25-08.30 uur en ‘s middags tussen 13.10-13.15 uur. 

 6.  Gym 
 groep 1 en 2: 
 Alle kleutergroepen gymmen in het speellokaal van het Mozaïek. Op maandag gee� juf Coby de 
 gymlessen aan alle kleutergroepen. Op donderdag geven de leerkrachten zelf de gymles. Het is 
 handig als uw kind op deze dagen "makkelijke kleding" aan hee� naar school zodat uw kind zich zo 
 zelfstandig mogelijk zelf om kan kleden. Een �p van ons is om de naam van uw kind in de gymtas en 
 gymschoenen te ze�en en op de labeltjes in de gymkleding. De gymtassen blijven op school. Af en 
 toe wordt de kleding mee naar huis gegeven om te wassen. 

 groepen 3 t/m 8: 
 Vanuit meester Joris, de vakleerkracht gym, de volgende informa�e: 
 Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht vanaf groep 3. Zowel leerlingen als ouders moeten 
 begrijpen en realiseren dat gymkleding + het dragen van gymschoenen nodig is als het gaat om de 
 hygiëne, maar vooral om de veiligheid. Wij verzoeken u hier samen met uw kind zorg voor te dragen. 
 Controleert u regelma�g of de maat van de schoenen/kleding nog goed is?! 

 Gymschoenen: 
 geen zwarte zolen 
 geen schoeisel welke ook buiten wordt gebruikt 
 geen sportschoenen met noppen 

 Sieraden: 
 Er mogen geen sieraden �jdens de gymles gedragen worden, in verband met de 
 veiligheid (horloges, armbanden, ke�ngen, ringen en grote oorbellen zijn niet 
 toegestaan). Zweetbandje om je armbandje te bedekken, is geen probleem. 
 Waardevolle spullen het liefst achterlaten in de klas, bij de 
 juf of gewoon thuis laten! 
 Meisjes met lang haar dragen een elas�ekje, dit in verband 
 met de veiligheid. 

 Blessure: 
 Als een leerling om medische redenen en/of vanwege een 
 blessure niet mag deelnemen aan de gymles, neemt het 
 kind een brie�e mee namens de ouders. 
 Dan weet de vakleerkracht waar hij aan toe is. Ook als een leerling terug komt 
 van een blessure en nog niet 100% aan alles mag deelnemen. Een gymles 
 bestaat uit een mix van intensieve en rus�ge spelletjes. 
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 7.  Welkom op school 
 Er zijn veel nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Wat ontze�end leuk om zoveel nieuwe 
 gezichten te mogen verwelkomen. Blij dat zoveel ouders voor onze school gekozen hebben! 
 groep 1/2a: Lareya 
 groep 1/2c: Ryan, Timo en Lars 
 groep 1/2d: Nova, Mila, Zosia en Anna 
 groep 1/2e: Luca 
 groep 3b: Janne 
 groep 5a: Félicia 
 groep 8b: Bo Custers 

 We heten jullie  WELKOM  op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame school�jd toe! 

 8.  Overblijven - Lunchkidz 
 Als er bijzonderheden of vragen zijn over het overblijven, dan kunt u contact opnemen met Jessica, 
 de coördinator van de TSO (overblijf): 
 Coördinator: Jessica Srigopal 
 Emailadres  :  toermalijn@lunchkidz.nl 
 Telefoonnummer: 06-33135045 

 Klik hier  voor alle informa�e met betrekking tot  het aanmelden van nieuwe leerlingen bij Lunchkidz! 

 9.  Jaarrooster 2022-2023 
 Hieronder vindt u (nogmaals) het jaarrooster van schooljaar 2022-2023 met hierbij alle vakan�es, 
 feestdagen en studiedagen. 

 Studiedag  21 oktober 2022 

 Herfstvakan�e  24 t/m 28 oktober 2022 

 Studiedag  5 december 2022 

 Kerstvakan�e  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

 Studiedagen  8, 9, 10 en 24 februari 2023 

 Voorjaarsvakan�e  27 februari 2023 t/m 3 maart 2023 

 Paasweekend  7 t/m 10 april 2023 

 Meivakan�e  24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

 Hemelvaartsweekend  18 en 19 mei 2023 

 Pinksterweekend  29 mei 2023 

 Studiedagen  30 mei, 15-16 juni en 7 juli 2023 

 Zomervakan�e  10 juli t/m 20 augustus 2023 

 Op donderdag 22 december en vrijdag 23 december 2022 zijn ALLE leerlingen  ‘  s middags vrij  ivm 
 kerstac�viteiten. 

 10.  Naam op drinkbakjes, sleutels etc. 
 Wilt u er zorg voor dragen dat drinkbakjes, sleutels, jassen etc. worden voorzien van naam? 
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 11.  Nieuwe schoolgids 
 We zijn hard aan het werk om de nieuwe schoolgids aan te passen voor het huidige schooljaar. Dit is 
 een hele klus. We willen de gids graag eind september klaar hebben. Ook de informa�e op onze 
 website:  www.toermalijn.net  zal zsm aangepast worden. 

 12.  Opgave ouderhulp 
 Zo spoedig mogelijk krijgt u informa�e omtrent de opgave voor ouderhulp. Voor enkele ac�viteiten 
 zijn er nu al hulpouders nodig. De leerkrachten zullen u dan middels Parro of mail om hulp vragen. 

 13.  Oproep reservekleding groepen 1 t/m 4 
 Soms gebeurt er een ‘ongelukje’. Dan is het handig dat wij reservekleding hebben om dit op te lossen. 
 Hee� u boven- en/of onderkleding (graag maat 116 en maat 122/128) over, dan kunt u deze aan één 
 van de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 geven. We zijn op zoek naar leggings en joggingbroeken. 
 Hartelijk dank. 

 14.  Verlofaanvraag 
 In de direc�ekamer kunt u een formulier ophalen dat u  moet  gebruiken als u voor uw kind(eren) 
 verlof wilt aanvragen. Dit geldt ook voor een 4-jarig kind. U kunt het formulier ook op onze website 
 vinden. Dit formulier is opgesteld in samenspraak met alle direc�es van de basisscholen in Zeewolde 
 en de leerplichtambtenaar van onze gemeente. Uitgezonderd calamiteiten moet u uw aanvraag twee 
 weken van tevoren indienen.  Klik hier  voor de richtlijnen  extra verlof en andere gewich�ge 
 omstandigheden. 

 15.  Junior Energiecoach 

 Bespaar energie én geld met een superleuk spel. 
 ‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Een paar van 
 de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. Door leerzame challenges, puzzels, 
 experimenten en winac�es ontdekken kinderen en ouders 
 via dit spel waar ze energie én geld kunnen besparen. 
 De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 
 minuten per week. Deelname is gra�s! 
 De volgende ronde start op 7 oktober. Doe je ook mee? 
 Inschrijven kan tot en met 2 oktober. 
 Voor meer informa�e, inschrijven en een voorproe�e kijk 
 op de website:  www.juniorenergiecoach.nl 

 Klik  hier  voor de digitale folder 

 16. Energiefiets 
 Zet ook de knop om! Op 8 september bezoekt de Energiefiets van het Energieloket Zeewolde jouw 
 school van 14.00 tot 16.00 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. 

 Fijne week allemaal! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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