
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Woensdag 13 februari 2019   

 
 
 
 
Geen staking 
Op 15 maart is er de nationale onderwijsstaking. Hoewel wij de doelstellingen van de staking 
onderschrijven, zullen wij niet meedoen aan deze staking. De  lessen gaan die dag dus gewoon door. 
 
Avondvierdaagse 
Van 20-23 mei wordt weer de jaarlijkse wandelvierdaagse gelopen. In samenspraak met de andere 
scholen in Hasselt zullen ook wij niet meer als school meedoen. Net als de andere scholen vinden wij 
de avondvierdaagse niet behoren tot onze core-business. 
Als er een ouder of groepje van ouders is die  de organisatie ter hand wil nemen, zijn we natuurlijk 
graag bereid met informatie enz. 
Wendt u zich dan tot Henk Kok. 
In alle gevallen kunt u natuurlijk ook besluiten om  zelf u/uw kind(eren)  te zijner tijd op te geven bij 
Scouting.  
 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen week deden we mee met de plaatselijke voorronde van de Voorleeswedstrijd. Onze 
schoolkampioene, Joan Kamerman, werd heel verdienstelijke tweede. Diegenen die Zwartewaterland 
gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale Voorronde zijn twee leerlingen uit Zwartsluis en 
Genemuiden. 
 
Verkeerssituatie 
Onze verkeersouder Margreeth Helbig attendeert u op de gewijzigde verkeerssituatie bij de Karel 
Doormanlaan. 
 
Tevens komt zij graag in contact met iemand die samen met haar Verkeersouder wil zijn. Wie wordt 
haar maatje? 
U kunt zich aanmelden bij Henk Kok of bij Margreeth zelf. 
 
Excursie groep 1-2 
Maandagochtend hadden wij hier een vrolijke schoolklas groep 1/2 van Uw Toermalijn basisschool te 
Hasselt op bezoek en dat was gezellig en informatief ook voor de juffen kan ik u vertellen. 
 
Ze mochten onder begeleiding van onze monteur in de werkplaats kijken hoe bv een lekke band werd 
gerepareerd en in de showroom werd hun o.a. verteld hoe een Renault werd gemaakt in de fabriek in 
Frankrijk en daarop het transport naar het land van bestemming etc. en hoe ze uiteindelijk worden verkocht 
hier in de showroom. 
 
De kinderen kregen na afloop nog een leuke Renault volley-bal mee en waren zichtbaar tevreden. 

Hein Heutink 



Renault Garagehouder 
 

 
 
 
TECHNIEKDAG   
Binnenkort (20 maart) organiseert De Toermalijn weer de jaarlijkse Techniekdag. Leerlingen van alle 
groepen gaan dan aan de slag met het thema CONSTRUCTIES.  
In alle groepen wordt er dan van alles gebouwd, maar de leerlingen gaan ook per klas meedoen aan 
een workshop met bamboestokken en elastiek.  
Dankzij de medewerking en assistentie van De Regelaardij  (in de persoon van Marieke Galgenbeld), 
kunnen we deze bamboestokken gebruiken, waarvoor hartelijk dank.  
Ouders en belangstellenden zijn tussen 11.00 en 12.00 uur hartelijk welkom. Ze kunnen dan in alle 
klassen een kijkje nemen. 
 
Nieuw Toermalijntje 
In groep 6 mochten we deze week een nieuwe “Toermalijn’ verwelkomen:  
Arthur da Cunha Passos Dantas. Veel plezier en succes op De Toermalijn! 
 
Groepsverkleining 
Na de Voorjaarsvakantie gaat onze nieuwe collega Irene Runge op maandag, dinsdag en donderdag 
onze groep 1 leiden (zie onze vorige Nieuwsbrief). Voor juf Irene en onze groep 1 leerlingen: Veel 
succes en plezier! 
 
SCHOOLVOETBAL 2019  
  
Maar liefst 82 leerlingen doen mee en we hebben 10 teams kunnen maken. De bezetting is bijna rond, 
de meeste teams hebben een leider en een trainer.  
We zoeken nog:  
 

O een trainer voor de JONGENS groep 7/8 ( 14 spelers)  
O een leider op de toernooidag 10 april voor JONGENS groep 7/8  
O een leider op de toernooidag 10 april voor MEISJES groep 5/6 ( 7 speelsters)  
 
Graag aanmelden bij Peter van Dalfsen. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Belangrijke data 
 
 

Vrijdag 15 
Groep 1-4 vrij 

 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

Maandag 25 
20.00 uur vergadering Medezeggenschapsraad 


