
                                    

 

 

    

                                                    11 november 2022 

Week van de mediawijsheid 
Afgelopen week zijn de groepen 7 en 8 bezig geweest met de 
week van Mediawijsheid. Met behulp van Mediamasters, een 
online digitaal programma, werden de kinderen bekend 
gemaakt met de zin en onzin wat er op internet kan afspelen. 
 
Scholenbezoek 
In de afgelopen week heeft groep 8 twee scholen voortgezet 
onderwijs bezocht. In de komende periode zullen de 
leerlingen een keuze moeten maken voor het vervolg 
onderwijs. Dinsdag zijn ze op de Thorbecke VMBO en vandaag 
zijn ze naar Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle 
geweest. De ouders die mee hebben gereden; Bedankt voor 
jullie inzet. 
 
Gastles 
Donderdag 10 november kregen de leerlingen van groep 7 
een gastles van Marcus Jan Schiere. Door middel van 
sportoefeningen maakten de leerlingen kennis met het thema 
“Respect voor jezelf en voor anderen”. Vanuit dit thema is er 
aandacht besteed over de levensvaardigheden en hoe ga je 
met elkaar om in de fysieke en digitale wereld. 

 
 
MedezeggenschapsRaad (herh) 
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! 

Afspraken brengen van kinderen 
De laatste tijd wordt er gemerkt dat er weer veel ouders mee 
de klassen ingaan. Vooral bij de onderbouw.  
U bent van harte welkom in de Toermalijn, maar voor de rust 
verzoeken wij u om afscheid te nemen in de hal van de school. 
De leerkrachten zullen zoveel mogelijk bij de deur staan als 
u nog snel wat moet mededelen. 
 
Sinterklaastoneel 
Op 25 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het 
Sinterklaastoneel in Meppel. Met een bus wordt het vervoer 
geregeld. De kinderen zullen rond 12.15 uur vertrekken en 
rond 15.00 uur weer terug zijn in Hasselt.  
 
Sinterklaas 
Komend weekend zal Sinterklaas weer in Nederland 
aankomen. Waarschijnlijk zal hij ook de Toermalijn een 
bezoekje brengen op maandag 5 december. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen maandag 14 november 
lootjes gaan trekken en vieren dit op 5 december in hun eigen 
klas. Misschien handig om dit weekend al met uw kind (gr. 5 
t/m 8) te bespreken wat hij/zij graag zou willen krijgen. 
 
Bijzondere data: 
 
14 t/m 18 november: 10 minuten gesprekken 
 
25 november: Klassenshow groep 6 
                           Sinterklaastoneel (groep 5 t/m 8) 
 
5 december: Sinterklaas  
 
21 december: Kerstviering 
 
23 december: Studiedag (leerlingen zijn vrij) 
 

 

  

  

 


