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 BELANGRIJKE     DATA     VOOR     DE     KOMENDE     PERIODE: 
 ●  22     dec.:     08.30     uur     kerstviering     Open     Haven 
 ●  22     dec.:     alle     leerlingen     ‘s     middags     vrij 
 ●  22     dec.:     Kerstdiner 
 ●  23     dec.:     12.00     uur     vrij     -     start     kerstvakantie 

 INHOUD: 
 1.  Bijzonderheden 
 2.  Kerstnieuws 
 3.  Kerstkaarten 
 4.  Nieuw     bestuurslid     gezocht 
 5.  Samenwerking     tussen     Sam&     en     het     Jeugdeducatiefonds 
 6.  Typetuin 
 7.  Het     scheidingsloket 

 1.  Bijzonderheden 
 Wat     hebben     we     een     fijn     Sinterklaasfeest     kunnen     vieren     vorige     week     vrijdag. 
 Een     heerlijke     sfeer,     volop     gezelligheid,     prachtige     optredens     voor     de     Sint. 
 Een     bijzonder     bedankje     voor     iedereen     die     geholpen     heeft     om     dit     feest     te     laten     slagen! 

 Ondertussen     is     de     school     in     Kerstsfeer     gebracht.     Komende     week     staat     ook     onze     Adventsviering 
 gepland.     Ook     hierbij     een     werkgroep     waarbij     alles     op     alles     wordt     gezet     om     er     een     fijne     tijd     van     maken. 
 Verderop     in     deze     nieuwsbrief     alle     belangrijke     informatie     over     het     Kerstfeest     op     de     Toermalijn. 

 De     afgelopen     weken     is     er     in     meerdere     klassen     vervanging     geweest.     Gelukkig     kon     het     overgrote     deel 
 van     de     lessen     gewoon     door     gaan.     Een     enkele     keer     hebben     we     ouders     moeten     vragen     om     hun     kind     een 
 dag/dagdeel     thuis     te     houden.     We     merken     aan     alle     kanten     dat     het     lerarentekort     ook     in     Zeewolde     goed 
 voelbaar     is.     We     zijn     op     vele     momenten     hard     aan     het     werk     om     de     bezetting     goed     te     krijgen. 
 Soms     lukt     dit     echt     niet     en     is     er     geen     vervanging,     zoals     ook     vanmorgen.     Groep     8a     is     vandaag     thuis 
 vanwege     een     zieke     leerkracht.     Deze     berichtgeving     gaat     via     Parro. 
 Houdt     u     Parro     ook     ‘s     ochtends     weer     goed     in     de     gaten?! 

 2.  Kerstnieuws 
 Onderaan     deze     nieuwsbrief     vindt     u     het     “kerstnieuws”. 
 Ook     te     vinden     in     de     bijlage. 
 Hierbij     de     planning     van     onze     kerstactiviteiten     de     komende     2     weken. 

 3.  Kerstkaarten 
 De     komende     tijd     breekt     er     weer     een     bijzondere     tijd     aan. 
 Fijn     om     met     elkaar     Advent     en     het     kerstfeest     te     kunnen     vieren. 
 Let     op! 
 We     hebben     met     elkaar     afspraken     gemaakt     over     kerstkaarten     binnen     school.     De     afspraken     is:      1 
 kerstkaart     voor     de     hele     klas     is     gezellig.     Het     uitdelen     van     kerstkaarten     aan     alle     klasgenoten     vinden     we 
 niet     nodig! 

 4.  Nieuw     bestuurslid     gezocht 
 Het     bestuur     van     SKOZ     en     SIBZ     is     op     zoek     naar     een     nieuw     bestuurslid. 
 Zie     begeleidende     brief     in     de     bijlage. 
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 5.  Samenwerking     tussen     Sam&     en     het     Jeugdeducatiefonds 
 Het     Jeugdeducatiefonds     is     de     samenwerking     aangegaan     met     de     partners     van     het 
 samenwerkingsverband     Sam&     voor     alle     kinderen.     Deze     partners     zijn     Leergeld     Nederland,     Jeugdfonds 
 Sport     &     Cultuur,     Stichting     Jarige     Job     en     Nationaal     fonds     Kinderhulp     zij     zetten     zich     allemaal     op     hun 
 eigen     manier     in     voor     hetzelfde     doel:     kinderen     en     jongeren     die     opgroeien     in     armoede     de     kans     geven     om 
 mee     te     doen     in     de     maatschappij. 
 Schoolspullen,     sporten,     muziek-     en     zwemles,     een     verjaardag     vieren     of     een     uitje.     Het     lijkt     normaal     voor 
 alle     kinderen     in     Nederland,     maar     niet     elke     ouder     kan     het     betalen.     Ben     je     een     ouder     met     weinig     geld     of 
 ken     je     een     kind     dat     opgroeit     in     deze     situatie?     Start     dan     een     aanvraag!     Sam&     zorgt     ervoor     dat     de 
 aanvraag     bij     de     juiste     organisatie     terecht     komt. 

 Ouders     kunnen,     eventueel     met     hulp     vanuit     school,     de     aanvraag     via     de     volgende     website     invullen. 
 https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 

 Na     het     invullen     van     het     digitale     formulier     wordt     dit     verwerkt     en     zal     iemand     van     Stichting     Leergeld 
 Randmeren     waar     Zeewolde     onder     valt,     contact     opnemen     met     de     ouders.     Dan     wordt     beoordeeld     of 
 ouders     inderdaad     in     aanmerking     komen     voor     de     ondersteuning. 
 Mocht     u     vragen     hebben     hierover     kunt     u     terecht     bij     onze     IB'er     juf     Simone. 
 snell@toermalijn.net 

 6.  Typetuin 
 De     organisatie     “Typetuin”     biedt     een     naschoolse     Typecursus     aan. 
 In     de     bijlage     leest     u     alle     informatie. 

 7.  Het     scheidingsloket 
 Graag     willen     we     bij     u     het     scheidingsloket     Zeewolde     onder     de     aandacht     brengen. 
 Bij     het     scheidingsloket     Zeewolde     kan     een     afspraak     worden     gemaakt     met     een     maatschappelijk     werker 
 van     MDF,     een     klantmanager     van     Team     Jeugd     van     Meerinzicht     en     met     advocaat     Peter     Bosma     van     Den 
 Besten     advocaten.     Er     kunnen     vragen     worden     gesteld     over     geldzaken,     ouderschap,     opvoeden,     wonen 
 en      juridisch     advies.     Het     is     gratis     voor     iedereen     die     in     Zeewolde     woont. 
 Bel     voor     het     maken     van     een     afspraak     naar     (0320)211     700     of     stuur     een     e-mail     naar 
 amw.zeewolde@mdflevoland.nl 
 (zie     bijlage) 

 Met     vriendelijke     groet, 
 namens     team     de     Toermalijn, 
 Manon     Beek 
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 Kerstnieuws     de     Toermalijn     2022 

 De     kerstviering     kan     weer     gevierd     worden     zoals     bij     ons     gebruikelijk     op     de     Toermalijn. 

 Wij     zijn     hier     heel     erg     blij     mee!     Leest     u     de     informatiebrief     goed     door? 

 Maandag     12     december 

 Kerstpakkettenactie     2022 
 Nog     even     en     dan     is     het     Kerstmis.     We     genieten     van     elkaar     en     van     het     lekkere     eten.     Dit     laatste     is     niet 
 voor     iedereen     vanzelfsprekend.     Er     zijn     veel     gezinnen     die     rond     of     onder     het     minimum     moeten     leven. 
 Deze     mensen     willen     wij     graag     helpen     door     diverse     producten     in     te     zamelen. 
 Denk     aan     bijvoorbeeld     de     volgende     producten: 
 *     koffie/koffiepads 
 *     thee 
 *     wereldgerechten 
 *     spuitbussen     slagroom 
 *     rijst/pasta 
 *     noten 
 *     blikjes     vis/ham 
 *     blikken     soep 
 *     bonbons/chocolade 

 *     blikken     vruchten     op     sap 
 *     roomboter 
 *     blikken     groente 

 Vanaf  maandag     12     december  kunt     u     uw     zoon/dochter     producten  laten     meenemen     die     ze     bij     een 
 speciaal     ingerichte     actiehoek     in     de     middenruimte     van     de     school     neer     kunnen     zetten.     Wij     hopen     dat     we 
 op     deze     manier     eraan     kunnen     bijdragen     dat     veel     gezinnen     dit     jaar     een     pakket     in     ontvangst     mogen 
 nemen.     Bedankt!     Deze     spullen     worden     dan     op  vrijdag  de     16e  in     de     ochtend     opgehaald     door     het 
 Interkerkelijk     Platform     Zeewolde. 

 Woensdag     14     december 

 Deze     ochtend     hangt     er     bij     alle     klassen     iets     op     de     deur     wat     u     kunt     maken/bereiden     voor     het     kerstdiner 
 (die     plaatsvindt     op     donderdag     22     december).     Ons     kerstdiner     is     in     buffet     vorm     en     we     vinden     het     fijn     als 
 ieder     kind     iets     meeneemt     voor     het     kerstdiner.     Samen     met     de     leerkracht     wordt     het     diner     samengesteld. 
 U     bent     van     harte     welkom     om     samen     met     uw     kind     een     kaartje,     met     daarop     een     gerecht/drinken,     uit     te 
 komen     zoeken.     Op     de     deur     vindt     u     ook     een     overzicht     waarop     u     uw     naam     schrijft     en     dat     wat     u     gaat 
 maken     of     meeneemt. 
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 Woensdag     21     december 

 Wilt     u  uiterlijk  woensdagochtend  21     december  uw     kind  een     bord,     beker     en     bestek     in     een     plastic     tas 
 meegeven?     Alles     graag     duidelijk     voorzien     van     naam.     Het     mag     ook     al     eerder     deze     week     mee     naar 
 school     genomen     worden. 

 Donderdag     22     december 

 Ochtend:  we     starten     deze     dag     met     een     Kerstviering  in  Open     Haven  .     Alle     kinderen     worden     tussen     8.20 
 uur     en     8.30     uur  daar  verwacht.     Om     ongeveer     9.15     uur  vertrekken     de  groepen     1/2,     3     en     4     met     auto’s 
 richting     school.     Kunt     u     ons     daarbij     helpen?     Opgave     om     te     rijden     krijgt     u     binnenkort     via     Parro. 
 Groep     5     t/m     8     fietst  samen     met     de     leerkracht     terug  naar     school. 
 Voor     de     ochtendpauze     graag     uw     kind     eten     en     drinken     meegeven. 

 Middag:  alle     kinderen     zijn  vrij  . 

 Avond  :     we     gaan     in     elke     klas      met     de     kinderen     genieten  van     het     kerstdiner.     Het     is     de     bedoeling     dat     alle 
 kinderen     iets     meenemen. 

 ✯  Wij     vragen     de     ouders     van     kinderen     met     een     allergie  of     speciaal     dieet     zelf     te     zorgen     voor     een 
 alternatief.     Dit     graag     altijd     in     overleg     met     de     leerkracht. 

 Het     avondprogramma  : 
 -  Om  17.20     uur  gaan     de     deuren     open     en     vanaf  17.30     uur  begint     het     kerstdiner. 
 -  Om  18.45     uur  kunnen     de     kinderen     uit     groep     1/2     en     3  worden     opgehaald. 
 -  Om  19.00     uur  kunnen     de     kinderen     uit     groep     4     tot     en  met     8     worden     opgehaald. 

 Terwijl     uw     kind(eren)     van     het     kerstdiner     geniet(en)     kunt     u     op     school     blijven     als     u     dat     wilt.     Op     het     plein 
 of     in     de     middenruimte     zal     er     koffie     of     thee     zijn.     Voor     de     jongere     broertjes     en     zusjes     is     er     limonade. 
 Onder     het     genot     van     een     drankje     kunt     u     een     praatje     maken     met     andere     ouders. 

 Vrijdag     23     december 

 ’s     Morgens     gaan     alle     kinderen     tot     12.00     uur     naar     school. 

 De     laatste     schooldag     willen     we     graag     afsluiten     in     pyjama     /     onesie. 

 ’s     Middags     zijn     alle     kinderen     vrij  en     begint     de     kerstvakantie. 
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