Woensdag 13 maart 2019

Ouderavond Marietje Kesselsproject
Afgelopen donderdagavond wars er een flink aantal ouders van onze leerlingen in de groepen 7 en 8 op
school voor een ouderavond in het kader van het Marietje Kesselsproject. Dit weerbaarheidsproject
bieden wij jaarlijks aan. In 12 wekelijkse lessen wordt er onder deskundige leiding van Bureau
Vechterweerd gewerkt aan zaken als respect, zelfvertrouwen, mogen zijn wie je bent, enz. De ouders
kregen een kleine selectie van de activiteiten van deze lessen voorgeschoteld. Op die manier kunnen zij
de verhalen van hun kinderen wellicht beter plaatsen.
Het was een heel interessante bijeenkomst waarbij ook veel gelachen werd.
Over enkele weken volgt de examenles. Ook hier worden de betreffende ouders voor uitgenodigd.

Boompjes opknappen.
Onze boompjes (zie foto) verdienen een opknapbeurt. Zo hier en daar een schroef aandraaien en de
kale plekken weer bijverven. Wie lijkt het leuk om dit te komen doen? Materiaal is aanwezig.

Week van het Openbaar Onderwijs - Dag van de Techniek
Komende week is het de Week van het Openbaar Onderwijs. Het jaarlijks thema is ‘Welkom’. Tijdens
deze week organiseren de openbare scholen in Nederland activiteiten om te laten zien hoe goed

openbaar onderwijs is. Alle kinderen uit de buurt naar dezelfde school om zo in aanraking te komen
met anderen. Andere geloven, andere culturen. Zo is de openbare school een afspiegeling van de
maatschappij om ons heen. Niet verdeeld, maar samen!
Het aspect ‘welkom’ komt tot uiting in onze jaarlijkse Techniek-dag. Op woensdag 20 maart zijn alle
ouders en andere belangstellenden van 11.00 – 12.00 uur van harte welkom. U kunt dan de resultaten
bewonderen van de activiteiten van de kinderen van die ochtend. Het thema is dit jaar “constructies”.
En in een speciale workshop van De Regelaardij (van ‘oud-ouder’ van De Toermalijn Marieke
Galgenbeld) laten we de kinderen zien en ervaren hoe je van bamboe van alles kunt maken, en in dit
bijzondere geval een totempaal.
Wees welkom!
Onderwijsstaking (h)
Komende vrijdag wordt een landelijke onderwijsstaking georganiseerd. Hoewel wij de doelstellingen
onderschrijven, dan wij dit keer niet mee met de staking. Die dag is er dus gewoon school.
Afwezig
Onze nieuwe collega in gr. 1 (juf Irene Rune) is komende afwezig i.v.m. reeds gemaakte afspraken. Die
week zal onze gr. 1 dus les krijgen van juf Rianne/juf Annemarie.
Emailadressen team (h)
Het team van De Toermalijn is ook te bereiken per email:
Minze.boltje@stichtingopkop.nl
Annemarie.borst@stichtingopkop.nl
Rianne.coenraadts@stichtingopkop.nl
Peter.vandalfsen@stichtingopkop.nl
Hilco.degraaf@stichtingopkop.nl
Henk.Kok@stichtingopkop.nl
Jeroen.palsma@stichtingop.nl
Erna.deroo@stichtingopkop.nl
Adelien.vaessen@stichtingopkop.nl
Dorine.Zwaneveld@stichtingopkop.nl
Ziekmeldingen niet per email, maar graag per telefoon (038-4773135)
Belangrijke data
Maart
Dinsdag 19
20.00 uur vergadering Medezeggenschapsraad
Woensdag 20
Dag van de Techniek
Open Huis van 11.00 – 12.00 uur

