
                                    

 

 

    

                                                  3 juni 2022 

Even voorstellen 

Beste ouders, verzorgers, 

Op maandag 16 mei ben ik gestart als interim Intern 
Begeleider op obs De Toermalijn. Tot aan de zomervakantie 
zal ik deze taak op mij nemen gedurende 2 dagen per week. 
In deze periode loopt ook een sollicitatieprocedure voor een 
vaste Intern Begeleider. 
 
Mijn naam is Baukje Huijsse. Ik heb veel ervaring in het 
onderwijs: als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider 
en directeur. Soms geef ik ook trainingen buiten het 
onderwijs op het gebied van mentale (veer)kracht en 
leefstijl/vitaliteit. Ik woon samen met mijn echtgenoot in de 
regio Meppel. 
 
De ontvangst op de school door het team was erg plezierig. Ik 
voel me welkom en ik ga uit van een plezierige periode, 
waarin ik met enkele ouders/verzorgers ook contact zal 
hebben. 
 
Mijn werkdagen zijn per week wat wisselend, maar op 
woensdag ben ik er over het algemeen. Natuurlijk ben ik ook 
via mail te bereiken: baukje.huijsse@stichtingopkop.nl 

Vriendelijke groet, 

Baukje Huijsse 

 

 
 
 
 

Schoolvoetbal 
Afgelopen 25 mei hebben de kinderen van de groep 3 t/m 8 
meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi van Hasselt. Na 
twee jaar konden we weer meedoen. Het was een mooie dag 
met veel publieke opkomst. De kinderen van de Toermalijn 
hebben enorm hun best gedaan en hebben diverse prijzen in 
ontvangst mogen nemen. De resultaten en de teams staan 
onderaan de nieuwsbrief. 

 
Wastas 
Groep 7 heeft in de afgelopen periode de wastas mee naar 
huis gehad. In de komende periode zal de wastas 
meegegeven worden aan de kinderen van groep 6. 
Alvast bedankt voor jullie hulp. 

 
Goede Doelen Sponsorloop 
Voor Corona hebben wij altijd een Goede Doelenmarkt 
gehouden. Dit jaar houden wij deze niet, maar in plaats 
daarvan wordt er een Goede Doelen sponsorloop gehouden. 
Op 23 juni staat deze gepland. In de volgende nieuwsbrief zal 
er meer informatie over de sponsorloop gegeven worden. 
 

 
Bijzondere data: 
 
6 juni: Tweede pinksterdag (kinderen zijn vrij) 
 
v.a. 7 juni: Toetsperiode (gr. 3 t/m 7) 
 
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) 
 



Maandsluiting groep 5 
Vandaag was de maandsluiting van groep 5. De kinderen van 
groep 5 namen ons mee in hun tijdmachine naar vroegere 
tijden. Zo kwamen we langs de tijd van de jagers en de 
verzamelaars, de ridders en de hedendaagse tijd. 
Tijdens de voorstelling kwamen lastige vragen, zang, toneel 
en dans voorbij. Weer een geslaagde voorstelling! 
 

 
 
 

 
 

De toppers van de Toermalijn 
 

 
  

  

 


