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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 18 nov.: 13.15 uur leerlingenraad
● 18 nov..: 14.00 uur weeksluiting oranje
● 25 nov.: 14.00 uur weeksluiting rood
● 2 dec.: viering Sinterklaasfeest
● 5 dec.: studiedag - alle leerlingen vrij

INHOUD:
1. Vanuit de ouderraad
2. Viering Sinterklaas
3. Vraag om hulp
4. Kinderen gezocht
5. Welkom op school

1. Vanuit de ouderraad
REMINDER:
Jaarvergadering oudervereniging
De Ouderraad van de Toermalijn nodigt u uit voor de jaarvergadering van de Oudervereniging op
maandag 14 november 2022. 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 9 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. Presentatie van het jaarverslag met daarin de belangrijkste activiteiten van de OR
3. Kascontrolecommissie
4. Financieel overzicht 2021-2022 en begroting
5. Rondvraag
6. Sluiting
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is verstuurd op vrijdag 21 oktober. Tot nu toe is er 61% betaald, fijn!
Volgende week vrijdag worden de herinneringen verstuurd.
Helaas is er ook een ¨verkeerd tikkie¨ verstuurd van 1,- euro. De ouders die deze bijdrage al heel snel
betaald hadden, zullen dit van ons terugkrijgen.
Klik hier voor de brief van de ouderraad. Deze brief gaat over de inning van de ouderbijdrage.
2. Viering Sinterklaas
Op vrijdag 2 december 2022 vieren we de verjaardag Sinterklaas!
Om voor deze dag een goede feestplanning te kunnen maken, houden we deze
dag een continurooster: 08.30-14.00 uur. Alle kinderen blijven dus met de lunch
op school (iedereen neemt eigen lunch mee) en zijn om 14.00 uur uit!
3. Vraag om hulp
Elke vrijdag wordt de was van school meegenomen door een van de ouders en
op maandag krijgen we het weer schoon terug. Een top service!
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Er zijn nu maar 4 ouders die wassen waardoor ze wel erg vaak aan de beurt zijn. Wie wil ons helpen
met de was? Graag opgeven bij juf Christa: cvanderhel@toermalijn.net
4. Kinderen gezocht
Onze schoollogopediste Karin Ploeg is op zoek naar kinderen!
Karin Ploeg is testleider voor een nieuwe taaltest en zoekt kinderen om dit mee uit te proberen.
Zie bijlage voor meer informatie!
5. Welkom op school
Wat fijn! Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart; Demi (groep 1/2e), Sara (groep 4a)
en Hena (groep 1/2b ). We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en
leerzame schooltijd toe!

Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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