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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE
● 22 aug: start schooljaar 2022-2023
● 22 aug: 08.30-09.30 uur - welkom op school
● 1 sept: informa eavond groep 3
● 6 sept: informa eavond groep 8
● 19 sept: informa eavond groep 1/2

INHOUD:
1. Duizendmaal dank!
2. Afscheid
3. Sponsorloop
4. Schooljaar 2022-2023
5. Samen op weg - familieviering
6. Smash for life

1. Duizendmaal dank!
Het afgelopen schooljaar zijn er weer volop ac viteiten geweest waarbij ouders ons hebben
geholpen; begeleiden bij een excursie, helpen in de bibliotheek, biebouder, kopiëren, lamineren,
ondersteuning bij IPC-ac viteiten, hulp bij de sportdag, werkgroepen Sint, Kerst, Pasen, Lustrum,
meeﬁetsen naar gym, speelgoed schoonmaken, kussentjes wassen, begeleiding bij kamp, afscheid
groep 8 en nog heel veel meer. Een bijzondere ac viteit was dit jaar het vervangen van al het
meubilair. Er is heel veel hulp geweest, zo ﬁjn dat er zoveel betrokken ouders zijn.
Er wordt door meerdere ouders ook veel “onzichtbare hulp” geboden. De ouders in de MR en het
bestuur denken op vele manieren met ons mee; adviseren en goedkeuren van beleidszaken en
bijvoorbeeld het bijwonen van de meest recente sollicita egesprekken. We zijn ontze end blij met de
posi ef kri sche blik van deze ouders. Met elkaar blijven we op deze manier de lerende organisa e.
Als laatste een extra “BEDANKT” voor de OR-leden. Er zijn de afgelopen periode diverse ac viteiten
geweest waarbij zij de school veel werk uit handen hebben genomen. Bijvoorbeeld bij het lustrum,
het vernieuwen van het schoolplein, het halen van het meubilair uit de opslag en het rijden naar de
stort. De penningmeester hee veel extra werk gehad dit jaar vanwege de “ kkies” van het lustrum,
de sponsorloop en de feestavond groep 8.
Wij zijn dankbaar op welke manier er meegedacht wordt en wat er hierdoor allemaal geregeld is.
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2. Afscheid
De afgelopen week stond in het teken van het afscheid.
De jd nemen voor afscheid nemen vinden wij belangrijk en waardevol om mee te geven aan de
kinderen. Iedereen doet dit op eigen wijze:
- De meeste leerlingen gaan naar een nieuwe leerkracht. Mooi om te zien dat er door het
geven van kleine a en es; gezellige momenten, een knuﬀel, een tekening, een kaart, een
kadootje dankbaarheid is voor het afgelopen jaar.
- Afscheid van onze groep 8 leerlingen. Eerst een mooie dienst in open Haven, een
afscheidsmoment met de kleuters in de middenruimte en afgelopen woensdagavond de
premiere van de ﬁlm met daarna een fantas sch feest.
Donderdagmiddag waren de leerlingen van groep 8 aanwezig bij de vertoning van de ﬁlm
voor alle kinderen op de Toermalijn en hebben we ze door een haag van kinderen en
leerkrachten uitgezwaaid en de school “uitgeveegd”.
We wensen alle groep 8 leerlingen heel veel succes en alle goeds toe!
- Ook zijn er meerdere ouders die afscheid nemen van onze school na vele jaren betrokken te
zijn geweest. Dank voor alles wat jullie voor de Toermalijn betekend hebben!
- Als team nemen wij afscheid van onze juf Marja. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze de
Toermalijn gegeven hee en wensen dat zij kan genieten van haar welverdiende pensioen.
3. Sponsorloop
De afgelopen maand zijn er vele bedragen geïnd via een qr-code.
De penningmeester hee even de jd nodig om alles goed te verwerken.
Daarom zal de leerlingenraad de opbrengst van de sponsorloop na de vakan e bekend gaan maken.
We hopen natuurlijk op een GEWELDIG bedrag.
De eerste stap naar vernieuwing van het schoolplein is al gezet; de vervanging van de rubberen tegels
is gedaan. Het ziet er prach g uit!
4. Schooljaar 2022-2023
Planning:
- welkom op school: maandag 22 augustus 08.30-09.30 uur
- in de tweede en derde schoolweek zullen er startgesprekken plaatsvinden.
- informa eavond groepen 3: donderdagavond 1 september 2022
- informa eavond groepen 8: dinsdagavond 6 september 2022
- informa eavond groepen 1/2: maandagavond 19 september 2022
Goed om te weten: de leerkrachten van de overige groepen verzorgen een informa ebrief over het
leerjaar. Hiervoor wordt dus geen informa eavond georganiseerd.
REMINDER:
Wat er gaat veranderen: We starten de schooldag weer als vanouds (dan bedoelen we vóór Corona).
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:
- 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.
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-

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
of bij mooi weer buiten op het plein!

Studiedagen en vakan es 2022-2023
De planning van vakan es en studiedagen is ook klaar.
Herfstvakan e
Kerstvakan e
Voorjaarsvakan e
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakan e
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakan e

22-10-22 t/m 30-10-22
24-12-22 t/m 8-1-23
25-2-23 t/m 5-3-23
7-4-23 t/m 10-4-23
22-4-23 t/m 7-5-23
18-5-23 t/m 19-5-23
29-5-23
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
5. Samen op weg - familieviering
Op zondag 21 augustus, de laatste zondag van de
zomervakan e, staan we in de kerkviering s l bij wat het
betekent om “samen op weg te gaan.” Jij gaat samen op weg
in je nieuwe groep” of “je gaat weer samen op weg bij het
voetballen.” De viering is bestemd voor jong en oud. Na de viering is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koﬃe in Open
Haven. Wanneer: 21 augustus om 10.00u in Open Haven! Wees welkom!
6. Smash for life
Jaaah….De laatste week van de zomervakan e zal dit jaar weer de leukste sportweek van het jaar
plaatsvinden Smash for life!!!Het beloo een leuke en mooie week te worden met weer een aantal
verrassende sportac viteiten!! Wij hebben er zin in ☀
Evenemententerrein
13:30-15:30 uur: van 4-12 jaar
19:30-22:00 uur: vanaf 12 jaar
Toegang: Gra s
Meer informa e/vragen:
Instagram: @smash_for_life_zeewolde
Facebook: Smash for life
WE WENSEN IEDEREEN EEN HEERLIJKE VAKANTIE, RUST LEKKER UIT,
GENIET VAN ALLE FIJNE MOMENTEN EN HOPELIJK ZIEN WE
IEDEREEN GEZOND EN UITGERUST WEER TERUG OP MAANDAG 22
AUGUSTUS!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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