
                                    

 

 

    

                                                    28 oktober 2022 

MedezeggenschapsRaad 
Wij zoeken versterking  Ben jij graag (bijtijds) op de hoogte 
van alles wat er speelt op school? Wil jij over allerlei 
belangrijke zaken best mee denken, mee praten en mee 
beslissen? Meld je als ouder aan om zitting te komen nemen 
in de MedezeggenschapsRaad. De MR bestaat nu uit 2 ouders 
en 3 personeelsleden. We zoeken er daarom nog 1 ouder bij. 
Het neemt hooguit 5 maal per jaar een uurtje van een 
doordeweekse avond in beslag. We vergaderen vaak online 
en af en toe live op de Toermalijn. 
Mogen we jou binnenkort verwelkomen als nieuw MR-lid? 
Neem contact op met de Toermalijn om je op te geven of 
voor meer informatie! 
 
Atelier 
Vandaag zijn de groep 5 tot en met 8 gestart met de ateliers 
op de middag. De kinderen van alle groepen zijn gemengd en 
krijgen tot ongeveer aan de meivakantie 6 verschillende 
activiteiten aangeboden. Dit jaar staat koken, houtbewerking, 
drama, stop-motion filmpjes, papier maché en techniek op 
het programma. Een aantal ouders die zich hadden 
opgegeven om te helpen hebben zich aangesloten bij één van 
deze activiteiten. Als u ook wilt helpen bij één van deze 
activiteiten, neem dan even contact op met één van de 
leerkrachten van groep 5 t/m 8. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fietscontrole 
Komende maandag 31 oktober is de fietscontrole op de 
Toermalijn. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen maandag 
op de fiets naar school komen. Vanaf 8.45 uur zullen de 
fietsen gecontroleerd worden door de fietsenmaker Thobias 
Mijnheer van MijnStadsfiets uit Hasselt. De leerlingen krijgen 
dan een controlekaart mee naar huis waarop de eventuele 
gebreken staan genoteerd.  
 
Administratie (herh) 
Voor de herfstvakantie heeft u de leerlingstamkaart 
ontvangen. Helaas hebben wij nog niet alle 
leerlingstamkaarten terug gekregen. Deze graag z.s.m. weer 
inleveren bij de eigen groepsleerkracht. 
Alvast bedankt. 
 
Fun & Forget (herh) 
Op woensdag 9 november en vrijdag 11 november worden er 
activiteiten georganiseerd door de buurtsportcoach van de 
gemeente Zwartewaterland. In de bijlage staat meer 
informatie over deze dagen en hoe er aangemeld kan 
worden. 
 
 
 
Bijzondere data: 
 
31 oktober: Fietscontrole   
 
31 okt. t/m 4 nov.: Oudergesprekken 
 
4 november: Klassenshow groep 1/2 B 
 
14 t/m 18 november: 10 minuten gesprekken 
 

 
 

  

  

 


