Woensdag 6 maart 2019

Afsluiting Project Marietje Kessels
Morgen, donderdag 7 maart, is de afsluiting van het Marietje Kesselsproject in onze groepen 7 en 8. De
betreffende leerlingen én hun ouders zijn inmiddels uitgenodigd om de laatste les van dit project bij te
wonen.
Het Marietje Kesselsproject is een project gericht op de bovenbouw van de basisschool met als
doelstelling de sociale weerbaarheid van kinderen te vergroten. Dit mede met het oog op hun overstap
naar het Voortgezet Onderwijs.
We wensen onze leerlingen en hun ouders donderdagavond veel plezier!
Terugkomavond
Afgelopen donderdagavond ontvingen wij onze groep 8 van het vorig schooljaar. In een ongedwongen
sfeer konden onze oudleerlingen elkaar ontmoeten en even bijpraten. Want zij zijn natuurlijk niet
allemaal naar dezelfde VO-school uitgestroomd en hebben elkaar soms sinds de laatste schooldag op
De Toermalijn niet meer gezien.
Deze avond is voor ons ook van belang om te kunnen peilen of de overstap naar het VO goed verlopen
is en of er eventuele verbeterpunten voor ons zijn.
Onderwijsstaking
Komende vrijdag 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking. Hoewel wij de doelstellingen van de
actie (verbetering van salaris en arbeidsvoorwaarden om \o meer jongeren te interesseren voor het
mooie vak van leerkracht) onderschrijven, zullen wij die dag niet met de staking meedoen. De
Toermalijn is die dag dus gewoon in bedrijf.
Prijs
Onze school heeft een prijs gewonnen in het kader van Wetenschap & Techniek. De wedstrijd werd
uitgeschreven door onze overkoepelende Stichting OP KOP in het kader van Wetenschap en Techniek
in het algemeen, en bedrijven-bezoek in het bijzonder. De prijs, bestaande uit een geldbedrag van €
500, wordt gebruikt voor de aanschaf van techniekmaterialen., zoals een digitale microscoop en een
gyroscoop experimenteerdoos.
We zijn er blij mee!
Belangrijke data
Maart
Donderdag 7
19.30-20.30 uur Ouderavond Marietje Kessels-project (gr. 7-8)
Woensdag 20
Dag van de Techniek

