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 Nieuwsbrief basisschool  de Toermalijn,  schooljaar  2022-2023, jaargang 24  nr.4; 14 oktober 2022 

 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  21 okt.: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  24 t/m 28 okt.: herfstvakan�e 

 INHOUD: 
 1.  Bijzonderheden 
 2.  Vanuit de ouderraad 
 3.  Leerlingenraad 
 4.  Vanuit Lunchkidz 
 5.  Welkom op school 

 1.  Bijzonderheden 
 Vorige keer berich�e ik u al in de nieuwsbrief; helaas hebben we regelma�g te maken met 
 vervangingen van leerkrachten. Gelukkig weten we dit in de meeste gevallen goed op te lossen. 
 Gisteren jammer genoeg niet; aan de ouders van groep 8b is gevraagd om hun kind zelf op te vangen. 
 Soms is het op het laatste niet mogelijk om vervanging te vinden, daarom is het erg belangrijk om ‘s 
 ochtends (tussen 07.15-08.00 uur) al�jd PARRO in de gaten houden! 

 2.  Vanuit de ouderraad 
 Cheque sponsorloop 
 Op 21 september kreeg de leerlingenraad 2021-2022 de 
 cheque uitgereikt met daarop het FANTASTISCHE bedrag dat is 
 opgehaald �jdens de sponsorloop (juni 2021). 
 €12.835,97 !!!     Hartelijk dank voor een ieder die hieraan 
 hee� bijgedragen! 

 De leerlingenraad is met deze cheque alle klassen langs 
 geweest en hee� daarbij gevraagd welke vernieuwingen er 
 graag worden gezien op het schoolplein. Een kleine 
 opsomming van de ideeën; glijbaan, waterpark, schommels, 
 speelhuisje, wipkip, bomen, trampoline, achtbaan, stoepranden, ho�ub, basketbalnet. 
 Genoeg originele ideeën; er zal z.s.m. gestart worden met de vernieuwing van het schoolplein. 

 Jaarvergadering oudervereniging 
 De Ouderraad van de Toermalijn nodigt u uit voor de jaarvergadering van de Oudervereniging op 
 maandag 14 november 2021. De vergadering start om 20:00. Vanaf 19:45 staat de koffie klaar. 
 Mocht u belangstelling hebben voor het bijwonen van de jaarvergadering kunt u zich voor 7 november 
 aanmelden bij de ouderraad (  toermalijn.ouderraad@gmail.com  ). 
 Mocht er geen of te weinig belangstelling zijn (minimaal 30 aanmeldingen) voor de jaarvergadering 
 zullen de vergaderstukken pro forma worden vastgesteld door de ouderraad. 

 Tijdens de vergadering zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: 
 1. Opening 
 2. Presenta�e van het jaarverslag met daarin de belangrijkste ac�viteiten van de OR 
 3. Kascontrolecommissie 
 4. Financieel overzicht 2021-2022 en begro�ng 
 5. Rondvraag 
 6. Slui�ng 
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 Vrijwillige ouderbijdrage 
 De vrijwillige ouderbijdrage zal voor 2022-2023 hetzelfde blijven als het afgelopen schooljaar: €24,50 
 per leerling. Na het opmaken van de balans van 2021-2022 en de begro�ng voor het schooljaar 
 2022-2023 is gebleken dat het niet nodig is om de bijdrage te verhogen. 
 Klik hier  voor de brief van de ouderraad. Deze brief  gaat over de inning van de ouderbijdrage. 
 De betaalverzoeken hiervoor zullen volgende week via schoolkassa worden verstuurd. 

 3.  Leerlingenraad 2022-2023 
 Vorige week vrijdag is de eerste leerlingenraad geweest. Dit jaar zijn de volgende kinderen gekozen om 
 hun klas te vertegenwoordigen: 
 Groep 5a: Elin Rosenberg (reserve: Jake Brink) 
 Groep 5b: Merijn Somers (reserve: Bram Bos) 
 Groep 6a: Demi Vermeulen (reserve: Mees Custers) 
 Groep 6b: Naomi Burgemeester (reserve: Benjamin Lodewijkx) 
 Groep 7a: Anna Kempenaar (reserve: Maud Joustra) 
 Groep 7b: Toine Eleveld (reserve: Sakina Imran) 
 Groep 8a: Isa Keijzer (reserve: Bender Visscher) 
 Groep 8b: Ruben Smit (reserve: Mart van Es) 

 We hebben gesproken over de fietsenstalling, over de jeugdraad, de schoolbibliotheek en het 
 schoolplein. Deze onderwerpen worden vervolgd… 
 Vanmiddag is de leerlingenraad al in ac�e geweest �jdens onze boekenmarkt (hierover later meer). 
 Bedankt toppers! 

 4.  Vanuit Lunchkidz 
 Er maken veel kinderen gebruik van het overblijven bij Lunchkidz. 
 Hierover zijn regels en afspraken gemaakt mbt gezond eten. 
 Klik hier  voor deze regels en afspraken. 
 Belangrijk om door te nemen als uw kind(eren) gebruik maakt/maken van het overblijven! 

 5.  Welkom op school 
 Wat fijn! Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart;  Hailey  (groep 1/2b) en  Bia  (groep 
 1/2a ). We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame school�jd 
 toe! 

 Fijn weekend allemaal! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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