
                                    

 

 

    

                                                 2 september 2022 

Start schooljaar 2022-2023 
De zomervakantie zit er weer op en zijn we afgelopen 
maandag weer gestart met het nieuwe schooljaar. Dit jaar zijn 
we begonnen met een compleet nieuwe inrichting qua 
meubilair. In de vakantie is het meubilair geleverd en zijn de 
leerkrachten in de vakantie druk bezig geweest om alles klaar 
te maken voor het nieuwe schooljaar. We gaan er dit jaar 
weer een mooi schooljaar van maken en wensen iedereen 
een heel goed schooljaar toe. 
Let op: Op de vrijdagochtend is de schooltijd voor de groepen 
1 t/m 4 veranderd naar 12.15 uur!  

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Astrid Slot. Ik ben 29 jaar en woon samen met 
mijn man Emiel en onze zoon Jip in Meppel. Ik heb de 
afgelopen jaren als leerkracht gewerkt in zowel het regulier 
als het speciaal onderwijs. In mijn vrije tijd onderneem ik 
graag gezellige dingen met mijn gezin, familie en vrienden. 
Het ontsnappen uit een spannende escape room is één van 
mijn favoriete activiteiten. Ook mag ik graag lezen, spelletjes 
spelen, muziek luisteren, hardlopen en creatief bezig zijn. 
Vanaf dit schooljaar mag ik aan het werk als intern begeleider 
op de Toermalijn. U mag mij uiteraard aanspreken op het 
schoolplein, maar u kunt mij ook bereiken 

op  toermalijn_ib@stichtingopkop.nl. Ik heb hier ontzettend 

veel zin in en kijk er naar uit u te mogen ontmoeten! 
Baukje Huijsse (interim IB) zal mij tot aan de herfstvakantie 
blijven ondersteunen in de lopende werkzaamheden. 

 

Schoolfruit 
Dit jaar zijn we weer ingeloot voor het schoolfruit project dat 
wordt gefinancierd vanuit het Europees Programma waarbij 
het eten van fruit en groente op school wordt gestimuleerd. 
Vanaf 5 september zal het schoolfruit (voor 3 dagen per 
week) aangeboden worden in de groepen. 
 
Typecursus 
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 7 informatie 
meegekregen over typecursus in Genemuiden. Mocht het nu 
zo zijn dat er nog leerlingen uit groep 8 willen deelnemen aan 
deze cursus, kunt u dit doorgeven aan juf Anna of direct 
contact opnemen met BA&T Genemuiden. Dit graag vóór  
8 september, in verband met het maken van de groepen.  
In de bijlage de flyer voor de typecursus. 
 
Jeugdtheaterschool 
Op maandag 19 september heeft de jeugdtheaterschool 
Zwolle (locatie Hasselt) een kennismakingsles. In de bijlage 
staat de flyer over hoe er aangemeld kan worden als er 
interesse voor is. 
 
Kom in de klas 
Op dinsdagavond 13 september is de informatieavond 
waarbij u samen met uw kind(eren) de klas kunt bezoeken. 
Hier zult u meer informatie ontvangen over de 
desbetreffende groep(en). De leerkrachten zijn aanwezig om 
kennis mee te maken en uw vragen kunt neerleggen. 
Natuurlijk is er dan ook de mogelijkheid om het nieuwe 
meubilair in de verschillende groepen en ruimtes te bekijken. 

 
Bijzondere data: 
5 september: Start Schoolfruit 
 
13 september: Kom in de klas (informatieavond)  
                            18.30-19.30 uur 
 
28 t/ m 30 september: Schoolkamp groep 7 en 8 
 

 

  

  

 


