
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Woensdag 10 april 2019   

 
Sportdag/Koningsspelen 
Zoals in onze schoolkalender aangegeven organiseren we, in het kader van de Koningsspelen, op 
donderdag 18 april onze jaarlijkse sportdag. Aan het begin van het schooljaar heeft een flink aantal 
ouders zich als hulp/begeleider opgegeven. Daar zijn we blij mee. Maar gedurende het jaar heeft een 
aantal ouders zich afgemeld. Daarom vragen we u  dringend om, als u dat nog niet gedaan heeft, zich 
op te geven als hulpouder. De tijden zijn van 08.30 – 11.45 uur. U kunt zich aanmelden via 
onderstaande strook. Mogen we op u rekenen? 
 
Les antisemetisme 
Voor alle groepen 7 en 8 van de basisscholen in Zwartewaterland wordt er door opperrabijn Jacobs op 
maandag 15 april een les gegeven over het gevaar van antisemitisme. Dit duurt tot 12.15 uur. De 
kinderen van deze groepen zullen dus later thuis zijn. De middaglessen zullen daarom voor deze 
groepen beginnen om 13.30 uur. 
 
Schoolfoto’s 
Vandaag krijgt u de inloggegevens mee naar huis voor de onlangs gemaakte schoolfoto’s. Logt u snel in 
als u gebruik wilt maken van de gratis groepsfoto.  
 
Nieuwe Toermalijntjes 
In onze groep 1 mochten we de volgende nieuwe Toermalijntjes verwelkomen: 
Sarah en Julia. 
Veel plezier en succes op De Toermalijn! 
 
Marietje Kesselsproject  
Vandaag vond de examenles plaats van het Marietje Kesselsproject in groep 8. Dit project richt zich op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Ook staat het vergroten van de weerbaarheid van 
de kinderen centraal. Een flink aantal ouders was aanwezig bij deze afsluitende  les.  
 

 
 
Avondvierdaagse 
Van 20 – 23 mei wordt de jaarlijkse avondvierdaagse georganiseerd door Scouting de Veste. Zoals 
eerder aangekondigd verzorgen  wij als school, net als de andere scholen in Hasselt, niet langer de 
inschrijving, noch zullen wij als begeleider aanwezig zijn.  Dat betekent dat ouders van kinderen die 
willen meedoen, zich zelf moeten inschrijven . Dit kan gemakkelijk via de website 



(www.avondvierdaage-hasselt.nl of per email: info@avondvierdaagse-hasselt.nl). Dit kan tot vrijdag 10 
mei. 
Als er 1 of meer ouders zijn die centraal de inschrijving enz willen regelen, dan kunnen wij deze ouders 
met raad en daad terzijde staan. Neemt u in dat geval contact op met Henk Kok. 
 
Vragenlijsten (h) 
Afgelopen week heeft u een brief meegekregen met daarin de inlogcodes voor onze jaarlijkse 
vragenlijsten. U kunt deze enquete invullen tot en met 18 april. We hopen echt dat u zich de moeite wilt 
getroosten, het duurt maar 15 minuten. En met de zo verkregen antwoorden hopen we van De 
Toermalijn een nóg betere school te maken. Mogen we op u rekenen? 
Ingelaste Studiedag (h) 
Zoals wij u eerder in een aparte brief hebben meegedeeld, is er op vrijdag 12 april een ingelaste extra 
studiedag voor het team. Dit in verband met de overgang naar een nieuw netwerk  wegens het 
vervangen van computers door chromebooks. De kinderen hebben die dag vrij. 
Stelt e.e.a. u voor opvangproblemen, dan verzoeken  wij u contact op te nemen met de directie. 
 
Inschrijfformulieren (h) 
Sinds enkele jaren  heeft de Rijksoverheid een aantal verplichte formulieren ingevoerd voor de 
inschrijving op een basisschool. Van een aantal kinderen blijkt bij een interne controle één formulier te 
ontbreken. Graag verzoeken wij de betreffende ouders dit formulier alsnog in te vullen.  
Op een eerder verzoek hebben de meeste betrokken ouders al gereageerd. Van een klein aantal 
ouders wachten we echter nog op het formulier. Daarom delen wij deze week alsnog aan deze ouders 
het formulier uit. We hebben het, voor uw gemak, al voor een groot deel ingevuld. Wilt u zelf het 
formulier verder invullen? Alvast hartelijk bedankt.  
 
10 minutengesprekken 
Op 15 en 16 april houden we onze tussentijdse 10-minutenegsprekken. Als u hier gebruik van wilt 
maken, kunt u de deze week uitgedeelde formulieren uiterlijk morgen, donderdagmorgen  11 april, op 
school in laten inleveren.  
 
Eindtoets  
Komende dinsdag 16 en woensdag 17 april doen onze groep 8 leerlingen mee aan de Eindtoets. Onze 
school gebruikt hierbij de zogenaamde IEP-toets. Voordeel, in vergelijking met de welbekende Cito-
eindtoets, is het feit dat de leerlingen de antwoorden in het vragenboekje kunnen invullen (bij de Cito-
eindtoets moeten de antwoorden overgenomen worden op een apart computerformulier – en dat geeft  
altijd overschrijffouten). Op 15 mei verwachten we de resultaten.  
Wij wensen de kinderen veel succes! 
 

Belangrijke data 
 

Vrijdag 12 
Studiedag voor het team – de leerlingen zijn vandaag vrij 

 
Maandag/dinsdag 15 en 16  

10-minutengesprekken 
 

Dinsdag 16 en woensdag 17  
eindtoets gr. 8 

 
Donderdag 18 

http://www.avondvierdaage-hasselt.nl/
mailto:info@avondvierdaagse-hasselt.nl


Koningsspelen 
 

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei  
Meivakantie 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ondergetekende geeft zich op als begeleider tijdens de Koningsspelen op donderdagmorgen 18 april 
 
Naam:………………………………………………………. 
Graag z.s.m. op school in (laten) leveren 


