
                                    

 

 

    

                                                 16 september 2022 

Meester Jeroen 25 jaar in dienst bij Op Kop 
Op 1 augustus j.l. was meester Jeroen 25 jaar in dienst bij 
stichting Op Kop.  Meester Jeroen is in 1997 gestart op de 
Vogelaar in Genemuiden en in 2007 naar de Toermalijn 
gegaan. Afgelopen woensdag werd meester Jeroen verrast op 
het schoolplein. Daar werd  hij toegesproken door meester 
Harry en toegezongen door de kinderen. Namens de kinderen 
kreeg meester Jeroen een boek met tekeningen en namens 
het team een bon om lekker buiten de deur te eten. En met 
de prachtige bos bloemen van het bestuur was het compleet. 
Meester Jeroen: PROFICIAT.  
 

 
 

Brandoefening 
Vanmorgen hebben wij een ontruimingsoefening gehouden. 
Tijdens eventuele calamiteiten weten de kinderen en 
leerkrachten hoe zij zo goed en veilig mogelijk kunnen 
handelen. Na deze oefening wordt er gekeken naar eventuele 
knelpunten zodat deze voor de volgende keer verbeterd 
kunnen worden. Vandaag verliep de oefening goed en wordt 
nog besproken op de volgende teamvergadering. 
 
Fotobord 
Bij de ingang van school hangt een fotobord met alle 
gezichten (foto van bijna alle leerlingen) die op de Toermalijn 
zitten. Indien u het leuk vindt, kunt u een foto inleveren bij de 
groepsleerkracht en zullen wij de nieuwe foto’s toevoegen op 
het fotobord. 

Nieuws uit de Prinsenstraat 
Beste ouder, verzorger, opa’s en ook oma’s, leerlingen, 
leraren en ook de leraressen….. 
 
Eigenlijk iedereen die in weer en wind op de fiets naar school 
komt, jong maar ook ouder. Die willen wij als buurtbewoners 
van de wijk eigenlijk wel eens bedanken. Dat scheelt al enorm 
in het aantal verkeersbewegingen in de Prinsenstraat. Als 
omwonenden in de wijk ervaren we toch wel enige hinder. De 
snelheid is net als in de rest van de bebouwde kom in Hasselt 
30 km. En dat is al best wel hard ’s morgens vroeg als het druk 
is. En dan zou het voor de jeugd die zelfstandig op de fiets 
gebruik maakt van de Prinsenstraat wel heel fijn zijn als er 
wat rustiger gereden wordt in de straat. 
De voetpaden langs het sportveld zijn trouwens geen 
fietspad. Dus wilt u daar gebruik van maken dan het 
vriendelijke verzoek de fiets aan de hand te nemen en verder 
te lopen. Of vanaf de rotonde de Karel Doormanstraat en 
Prinsenstraat te volgen. Totaal 50 meter meer, op 260 
schooldagen in een jaar totaal 2,6 kilometer. Voor u als 
volwassene die uw kind brengt het dubbele. Scheelt zeker 
één avondje sportschool wat u van ons mag spijbelen. 
Als we met elkaar wat meer rekening gaan houden dan is 
beleving dat we het veel veiliger kunnen maken voor onze 
jeugd. Denk een prachtig voorbeeld wat wij die jeugdige mee 
kunnen geven. 
 
Vanuit de wijkbewoners alvast hartelijk dank en even een hoi 
en goeiendag als we elkaar tegen komen. 
 
Bijzondere data: 
 
28 t/ m 30 september: Schoolkamp groep 7 en 8 
 
5 oktober: Dag van de Leraar 
                    Start Kinderboekenweek 
 
14 oktober: Klassenshow groep 7 en 8 

Koelkastkalender 
Voor dit schooljaar is er een koelkastkalender gemaakt waar 
de meest bijzondere data op beschreven staan. Afgelopen 
week zijn er een aantal kalenders uitgedeeld die nog niet 
helemaal compleet waren. In de bijlage is de nieuwe kalender 
toegevoegd.  
  

 


