Woensdag 12 september 2018

Informatie-avond: Dit is mijn nieuwe klas!
Zoals op de Schoolkalender vermeld hebben we onze jaarlijkse Informatie-avond op maandag 17
september.
Dit jaar hebben we voor een andere opzet gekozen:
Het is de bedoeling dat u sámen met uw kind naar school komt. Uw kind mag dan zélf in zijn/haar klas
vertellen over de gang van zaken in de nieuwe groep, de materialen enz. De leerkracht is voor vragen
aanwezig en heeft ook een brief voor u met de zakelijke mededelingen.
We hopen dat door deze opzet de avond interessanter wordt en door alle ouders bezocht gaat worden.
De avond heeft een Inloop-karakter van 19.00 – 20.00 uur en is bedoeld voor alle kinderen, dus van gr.
1 t/m gr. 8.
Ouder-kind-gesprekken
Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer zgn. Ouder-Kind-gesprekken organiseren. Op
maandag 24 en donderdag 27 september spreken meester Hilco, de groep 8 – leerling en zijn/haar
ouders over de vorderingen, het wel en wee, de wensen t.a.v. het Vervolgonderwijs enz. Hieraan
gekoppeld wordt dan het jaarprogramma besproken, toegespitst op de leerling.
De betreffende ouders/leerlingen krijgen een aparte uitnodiging.
Schoolkamp Ameland 2018
Op 3/4/5 oktober gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp naar Ameland. We zijn nog op zoek naar
enkele chauffeurs die de kinderen weg kunnen brengen en/of weer op kunnen halen van de boot.
We vertrekken op 3 woensdag oktober om 9.00 uur. Vanaf 8.45 uur kunnen de kinderen de bagage in
de auto’s laden. De boot vertrekt vanaf Holwerd om 11.30 uur.
Op vrijdag 5 oktober zal de boot rond 14.45 uur aankomen in Holwerd. De mensen die kunnen rijden,
worden rond die tijd in Holwerd verwacht. We zullen dan rond 16.45 uur aankomen in Hasselt.
Aanmelden hiervoor kan bij meester Hilco of juf Erna.
De kosten voor het schoolkamp bedragen € 80,00 per persoon. Het bedrag kan overgemaakt worden
op rekeningnummer van de ouderraad o.v.v. schoolkamp en de naam van het kind. Het
rekeningnummer van “St. Ouderraad obs De Toermalijn” is: NL45RABO0325612919
Volgende week krijgen de kinderen een informatieboekje mee over het schoolkamp.
Toestemmings-formulier en formulier Ouderhulp
Vorige week ontving u van ons het jaarlijkse Toestemmingsformulier. Mocht u dat nog niet gedaan
hebben, wilt u dan zorgen dat het formulier uiterlijk eind deze week op school wordt ingeleverd. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Leeshulp gezocht (h)
In het afgelopen jaar zijn we gestart met het preventief leesprogramma Bouw. Dit is een intensief
leesprogramma waar kinderen minimaal 4x in de week mee bezig zijn.

Wij zijn op zoek naar enkele ouders die zouden willen helpen bij het begeleiden tijdens dit
leesprogramma.
In overleg kan dit op verschillende tijdstippen van de dag gebeuren.
Opgave kan bij Meester Jeroen
Voorstelling groep 3-4
Op donderdag 13 september a.s. gaan de groepen 3 en 4 naar de voorstelling “Buiten de lijntjes” in de
Overtoom in Genemuiden. De voorstelling begint om 10.30 en duurt tot 11:20.
Voor vervoer hebben we enkele ouders nodig die willen/kunnen rijden.
Een intekenlijst voor het vervoer hangt op de deur van groep 3 en groep 4.
Alvast onze hartelijke dank!
Fotobord (h)
Graag vragen wij u weer een foto van uw kind mee te geven voor het fotobord in het trappenhuis. Is er
al een foto (en is die volgens u nog actueel genoeg) dan is dit natuurlijk niet nodig. De foto kan
ingeleverd worden bij de juf/meester van uw kind.
Schoolplein
Door enige vertraging ten gemeentehuize heeft het updaten van ons schoolplein nogal wat vertraging
opgelopen. Maar komende week gaan we in gesprek met de fa Boerplay om van ons schoolplein weer
een aantrekkelijke speelomgeving te maken. Een commissie bestaande uit ouders, leerlingen, SKZ en
Toermalijn gaan met elkaar in gesprek olv een vertegenwoordiger van Boerplay. We zijn zeer benieuwd
naar het resultaat!
Schoolleiders slaan alarm
Vandaag, woensdag 12 september, slaan schoolleiders alarm. Zoals vorig jaar de leerkrachten, voeren
nú de schooldirecteuren actie voor een eerlijker salaris, minder werkdruk, meer administratieve
ondersteuning en waar mogelijk een concierge. Ongeveer dezelfde eisen als de leerkrachten van vorig
jaar, vandaar de slogan “In Evenwicht”. Foto’s van de verschillende acties zullen worden aangeboden
aan minister Arie Slob.
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