
                                    

 

 

    

                                                5 november 2021 

Controle fietscontrole  
Afgelopen maandag 1 november, hebben wij de jaarlijkse 
fietscontrole gehad. De kinderen mochten hun fiets mee 
nemen om deze te laten controleren. Tobias Mijnheer, van 
fietswinkel MijnStadsfiets uit Hasselt, heeft de controle 
gedaan.  
Namens het team en de kinderen van de Toermalijn; Enorm 
bedankt voor de fietscheck! 
 
Ateliers 
Vorige week waren we gestart met de ateliers in de groep 5 
t/m 8. Door een positieve Corona besmetting in groep 7, 
hebben wij besloten om deze even niet door te laten gaan. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zitten met ateliers door 
elkaar, en zijn bij de verschillende leerkrachten ingedeeld.  
Komende week gaan we kijken wanneer we de ateliers weer 
“veilig” kunnen gaan opstarten. 
 
10-minuten gesprekken 
Op 15 en 16 november staan de 10-minuten gesprekken, 
voor de groepen 1 t/m 7 op de kalender. Vanaf volgende 
week kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken via Social 
Schools. 
Voor groep 8 staan de schooladviesgesprekken gepland in de 
week van 22 november.  
 
Schoolfruit 
Ook dit jaar doen we weer mee de schoolfruitactie. Op 
dinsdag 16 november zal de eerste keer het schoolfruit 
geleverd worden. Vanaf woensdag 17 november zullen de 
kinderen, rond de ochtendpauze, voorzien worden van 
schoolfruit. De actie loopt door tot en met de week van 11 
april. 
 
Opa en oma ochtend 
Voor 18 november staat de opa en oma ochtend op de 
kalender. Op die ochtend mogen de grootouders een kijkje 
komen nemen in de klas van hun kleinkind(eren). 
Door de oplopende positieve coronacijfers en de nieuwe 
maatregelen willen wij geen risico nemen. We laten daarom 
deze ochtend niet doorgaan. 
 

Bericht vanuit de Ouderraad. 
Afgelopen donderdag 4 november is de ouderraad 
bijeengekomen. 
Er komt een gedeeld voorzitterschap, bestaande uit Simone 
Bruggeman en Nicole Aalbers. 
Adrian Vernooij wordt de nieuwe penningmeester voor de 
ouderraad. Hierdoor gaan we afscheid nemen van Marijn van 
der Veen en Arnoud Helbig. 
De ouderraad bestaat verder uit: Lieke van Diepen, Rianne 
Zoet en Angela Jansma (notulist). 

Als ouderraad willen we met de tijd meegaan, we zijn 
daarom aan het kijken naar een digitale optie voor het innen 
van de vrijwillige ouderbijdrage. U wordt hier zo spoedig 
mogelijk over geïnformeerd. 

Lijkt het u leuk om de ouderraad te versterken? U bent van 
harte uitgenodigd om vrijblijvend een vergadering bij te 
wonen. De volgende vergadering staat gepland op 11 januari 
2022 

Corona maatregelen 
Vanaf volgende week maandag worden in het gebouw de 
Streukeler Veste, waar o.a. de school bij in zit, de corona 
maatregelen weer aangescherpt. In de openbare ruimtes van 
de Streukeler Veste, dient een mondkapje gedragen te 
worden. Diegene die naar de sporthal willen, dienen het QR-
vaccinatiebewijs te tonen (m.u.v. de scholen die gebruik 
maken van de sporthal). In de school zelf mogen de 
leerkrachten zonder mondkapje werken.  
 
Belangrijke data: 
 
8 november: Week van de mediawijsheid 
 
15+16 november: 10-minuten gesprekken 
 
18 november: Opa en oma ochtend (gaat niet door) 
 
Vanaf 22 november: Schooladviesgesprekken groep 8 
 
26 november: Klassenshow groep 6  
 

 

   


