
                                    

 

 

    

                                              9 september 2021 

 
Informatieavond “(WEL)Kom in de klas” 
Volgende week maandag en dinsdag, 13 en 14 september is 
de informatieavond gepland. Wij zijn verheugd om jullie met 
de info avond weer in de school te mogen begroeten. 
Op maandagavond zijn de groepen 1/2 B, 3 en 6. 
Op de dinsdagavond de groepen 1/2 A, 4 en 5. 
Een aantal groepen hebben 2 tijdsvakken voor de avond 
gepland. Om 19.00 uur start de eerste ronde en om 20.00 
uur start de tweede ronde. Opgave was via Social Schools van 
de desbetreffende leerkracht(en). 
Graag via de hoofdingang van de Sporthal naar binnen 
komen, en na afloop via de schoolingang naar buiten. 
De informatieavond is voor één ouder/verzorger uit het gezin 
(zonder kind(eren).  
 
Studiedag 
Vrijdag 10 september hebben de teamleden van de 
Toermalijn een bijscholingscursus over de Kanjertraining. 
Alle teamleden zijn gecertificeerd of zijn bezig met de 
kanjercursus om de kanjertrainingen in de klas te mogen 
geven.  
Deze dag zijn de kinderen vrij. 
 
Luizencontrole 
Deze week is er binnen een groep een leerling waarbij luizen 
is geconstateerd. Vanwege de corona maatregelen hebben 
wij nog geen luizencontrole met hulpouders kunnen 
uitvoeren. Wilt u thuis uw kind(eren) zelf ook regelmatig 
controleren en daarna eventueel behandelen. 
 
Kidsweek 
De krant kidsweek brengt elke week het belangrijkste nieuws 
uit het binnen- en buitenland. Maar wel zo geschreven dat 
het voor kinderen (7+) begrijpelijk en leuk is om te lezen. Het 
nieuws wordt afgewisseld met luchtige rubrieken, zoals 
dierennieuws, weetjes, mopjes en puzzels. Zo leren de 
kinderen elke week iets nieuws en verbeteren ze 
tegelijkertijd hun tekstbegrip. Meer info op de link: 
www.kidsweek.nl/thuislezen  

 
Belangrijke data: 
 
9 september: MR vergadering (19.30) De Toermalijn 
 
10 september: Studiedag team (kinderen vrij) 
 
13 + 14  september: Kom in de klas  
 
15 t/m 17 september: Schoolkamp groep 7 + 8 

 
24 september: klassenshow groep 1/2B 
 
29 september: Start Kinderpostzegels 
                                                  
 

 
     

 
 
 

 

http://www.kidsweek.nl/thuislezen

