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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  25 nov.: 14.00 uur weekslui�ng rood 
 ●  2 dec.: viering Sinterklaasfeest 08.30-14.00 uur 
 ●  5 dec.: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  22 dec.: 08.30 uur kerstviering Open Haven 
 ●  22 dec.: 13.15-15.15 uur alle leerlingen vrij 
 ●  22 dec.: 17.30-19.00 uur Kerstdiner 
 ●  23 dec.: 12.00 uur vrij - start kerstvakan�e 

 INHOUD: 
 1.  Decembermaand 
 2.  Verlofaanvragen 
 3.  Opbrengst boekenmarkt 
 4.  Protocol gescheiden ouders 
 5.  Weekslui�ng 
 6.  Vanuit Lunchkidz 
 7.  Gevonden fiets 

 1.  Decembermaand 
 Er komt een maand met bijzondere ac�viteiten. Wat fijn dat veel ouders ons hierbij 
 willen helpen. 
 Hopelijk gaat alles nu wel door zoals gepland. Al 2 jaar konden sommige ac�viteiten 
 niet of alleen in een andere vorm door gaan. 
 Belangrijke data voor groep 1 t/m 8: 

 -  2 december Sinterklaasfeest: con�nurooster 08.30-14.00 uur. Elk kind neemt 
 eten/drinken mee naar school voor de fruitpauze en voor de lunch. 

 -  5 december: studiedag - alle leerlingen vrij 
 -  22 december: Kerkviering Open Haven 08.30-09.15 uur (meer informa�e 

 volgt) 
 -  22 december: ‘s middags vrij ivm de voorbereidingen voor het kerstdiner 
 -  22 december: Kerstdiner 17.30-19.00 uur (meer informa�e volgt) 
 -  23 december: om 12.00 uur start de kerstvakan�e. ‘s Middags dus geen school! 

 Houdt u Parro/de Parro agenda in de gaten? 
 We zoeken nog hulp voor 

 -  het versieren van school op woensdag 7 december, zie Parro agenda 
 -  het klaarze�en van de kerk op donderdag 22 december, zie Parro agenda. 

 2.  Verlofaanvragen 
 De afgelopen periode hebben we vele aanvragen voor verlof ontvangen. 
 We hebben sinds kort een nieuwe leerplichtambtenaar voor onze regio. Tijdens de kennismaking zijn 
 alle regels rondom de aanvragen van verlof doorgenomen. De schoolleider hee� de 
 verantwoordelijkheid om de aanvragen te beoordelen volgens de regels van de leerplicht. 
 Voor u als ouder goed om op de hoogte te zijn van deze regels:  klik hier  voor de link 

 3.  Opbrengst boekenmarkt 
 Als afslui�ng van de Kinderboekenweek 2022 hebben we een boekenmarkt 
 gehouden. Het was een groot succes, mede dankzij de leerlingen van de 
 leerlingenraad. Vooraf zijn er heel veel boeken ingeleverd en hierdoor hebben we 
 ook heel veel boeken kunnen verkopen. TOP! 
 Met de boekenmarkt is er ruim 500,- euro opgehaald. 
 Dit bedrag zullen we gaan gebruiken om onze schoolbibliotheek aan te vullen. 
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 4.  Protocol gescheiden ouders 
 Afgelopen oktober 2022 hebben wij ons  Protocol informa�evoorziening gescheiden ouders 
 herzien/geüpdatet. Een directe verandering die u hier kunt terugvinden, is dat de nieuwe partner van 
 vader of moeder niet zomaar mee mag op gesprek ivm privacy. De andere partner moet hiervoor 
 schri�elijk toestemming geven. Dit kan via een mail naar de desbetreffende leerkracht(en). 

 5.  Weekslui�ng 
 Afgelopen vrijdag hadden we sinds heeeeeele lange �jd eindelijk weer een gewone weekslui�ng. 
 Wat geweldig om dit samen weer te kunnen doen, wat een fijne sfeer! 
 Er waren veel ouders/belangstellenden om te komen kijken naar hun kind. Heel fijn om ook dit te 
 kunnen delen samen. Wel willen we u vragen om maximaal met 2 belangstellenden per kind te komen. 
 Zo past het allemaal dan net in onze middenruimte. 

 6.  Vanuit Lunchkidz 
 Afgelopen week is er een evalua�emoment geweest met school en Lunchkidz. Belangrijk om alle 
 lopende zaken samen door te nemen. Ook het aanscherpen van diverse afspraken is aan de orde 
 geweest. Belangrijk voor alle ouders om op te le�en: 
 De kinderen die  NIET  overblijven, mogen pas vanaf  13.05 uur het plein op komen. 
 Dit om het overzicht te kunnen houden over de kinderen waarvoor Lunchkidz verantwoordelijk is. 

 7.  Gevonden fiets 
 De fiets op deze foto staat al weken in de fietsenstalling 
 bij het appartementencomplex aan de Koraal. 
 Misschien van een van onze leerlingen? 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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