
                                    

 

 

    

                                            27 augustus 2021 

Start schooljaar 2021-2022 
Afgelopen maandag zijn we gestart met het nieuwe 
schooljaar. Het was fijn om iedereen weer gezond en wel 
terug te zien op de Toermalijn. 
 
Welkom 
Bij de start van het nieuwe schooljaar mochten we weer een 
aantal nieuwe Toermalijntjes verwelkomen. 
In de groepen 1 en 2 zijn aangeschoven: 
Alexander                   Jozef  
Floor                            Szymon  
Thijs                             Logan  
Amber                         Jaylinn 
Liné                              Susan  
Lugena 
 
Ook een hartelijk welkom aan onze nieuwe collega's: 
In groep 4: Anna Oostwoud 
In groep 5: Suzanne van den Bos 
In groep 7: Arianne Langestraat (WPO) 
Interim-directeur: Gert Hilbolling (stelt zich voor in de bijlage) 
Wij wensen jullie allemaal heel veel succes en plezier bij ons 
op school!  
 
Schoolkamp groep 7 + 8 Echten 2021 
Op 15, 16 en 17 september gaan de groepen 7 en 8 op 
schoolkamp. Dit is al over 3 weken. Wij zijn nog op zoek naar 
een ouder die de bagage zou kunnen brengen/halen. Tevens 
zoeken we nog een ouder die mee zou kunnen als begeleider 
tijdens het schoolkamp. Aanmelden kan bij meester Hilco of 
meester Minze. 
Herinnering: 
Van een aantal kinderen is het schoolkampgeld nog niet 
overgemaakt. Het bedrag van €87,50 kan gestort worden op 
het rekeningnummer van “St. Ouderraad obs de Toermalijn": 
NL45RABO0325612919. 
 

Hallo Wereld 
Dit jaar zijn we ook alweer gestart met Hallo Wereld. Op de 
maandagmiddag krijgen de groep 1 t/m 8 de lessen van Hallo 
Wereld aangeboden. De link voor het promofilmpje zal in de 
Social Schools app gedeeld worden. 
 
Toestemming- en Ouderhulp formulier 
Afgelopen week zijn de toestemmings- en 
ouderhulpformulieren uitgedeeld. Wilt u deze zo spoedig 
mogelijk retourneren, zodat we de administratieve gegevens 
weer goed kunnen verwerken. Bij voorbaat dank. 
 
Belangrijke data: 
2 september: voorstelling groep 1 t/m 5 
                         "De Bremer stadsmuzikanten” 
 
3 september: voorstelling groep 6 t/m 8 
                         “Brief voor de koning” 
 
10 september: Studiedag team (kinderen vrij) 
 
13 september: Kom in de klas (onder voorbehoud) 
 
15 t/m 17 september: Schoolkamp groep 7 + 8 

 
24 september: klassenshow groep 1/2B 
 

 
 
 
 

 


