
                                    

 

 

    

                                                  10 juni 2022 

Goede Doelen Sponsorloop 
 
Op donderdag 23 juni staat de Goede Doelen sponsorloop 
gepland. Tussen 17.00 en 19.00 uur zal de sponsorloop 
gehouden worden op het veld naast de Toermalijn. 
Gisteren hebben de kinderen een sponsorkaart mee naar 
huis gekregen om alvast sponsoren te gaan zoeken. 
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zal er rondjes gelopen 
worden van 100 meter. De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen 
rondjes van 300 meter. Zij proberen dan zoveel mogelijk 
rondjes te rennen om geld in te zamelen voor het Goede 
Doel. In de bijlage staat een flyer waarin uitgelegd wordt wat 
dit jaar het Goede Doel zal zijn. 
Tijdens de sponsorloop wordt er ook eten en drinken 
verkocht wat ten goede komt voor het Goede Doel. 

Voor de sponsorloop is het verstandig om de kinderen 
sportieve kleding en schoeisel te laten dragen. 

 

 
Zwem4daagse 
 
Van 21 t/m 24 juni zal er het zwem4daagse gehouden 
worden. Dit jaar wordt er een heel festival van gemaakt, 
waaraan de actie van Maarten van der Weijden Foundation 
aan gekoppeld is. In de bijlage staat een flyer waarin 
uitgebreid alle informatie in beschreven wordt. 

10-minuten gesprekken 
 
In de week van 27 juni staan de 10-minuten gesprekken voor 
de groepen 1 t/m 7 gepland. U zult weer worden 
uitgenodigd, om in te schrijven, voor deze gesprekken via 
Social Schools. 

Historisch Hasselts Bordspel 
 
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van groep 8 het 
Historisch Hasselts Bordspel ontvangen. In de onderstaande 
link staat een leuk stukje met foto’s van Hasselt Actueel. 
 

Leerlingen Toermalijn ontvangen historisch Hasselts 
bordspel - Hasselt Actueel 
 
 
Bijzondere data: 
 
17 juni: Studiedag (kinderen zijn vrij) 
 
20 juni: Rapport mee naar huis 
 
23 juni: Goede Doelen Sponsorloop 
 
Week van 27 juni: 10-minuten gesprekken (gr. 1 t/m 7) 
 
5 juli: Schoolreisje groep 1 t/m 6 
 
7 juli: Uitje groep 8 
 
13 juli: Musical groep 8 
 
14 juli: Uitzwaaien groep 8 
 
15 juli: Start zomervakantie (na 11.45 uur) 
 
 

 

  

  

 

https://www.hasseltactueel.nl/2022/06/09/leerlingen-toermalijn-ontvangen-historisch-hasselts-bordspel/
https://www.hasseltactueel.nl/2022/06/09/leerlingen-toermalijn-ontvangen-historisch-hasselts-bordspel/

