Woensdag 19 september 2018

Besteding ‘werkdrukmiddelen’
Zoals u wellicht weet hebben de onderwijs-acties van het afgelopen schooljaaronder andere
opgeleverd dat iedere school de beschikking heeft gekregen over de zgn. ‘werkdruk-middelen’.
Afhankelijk van het aantal leerlingen kregen de scholen een bepaald bedrag dat door het team naar
eigen inzicht kan worden ingezet. De collega’s van De Toermalijn hebben gekozen voor extra
leerkracht-uren. Deze worden gebruikt om de betreffende leerkracht een dag of dagdeel per maand te
vervangen om zo te kunnen werken aan administratie enz. Door wat ‘heen en weer’ geschuif zal de
praktische invulling worden verzorgd door collega Jeroen Palsma voor de groepen 1/2, 3, 4 en 7/8. Voor
de groepen 5 en 6 verzorgt collega Minze Boltje vervanging van de betreffende leerkracht. We hopen
dat deze inzet zorgt voor verlaging van de werkdruk van de leerkrachten.
Informatie-avond: Dit is mijn nieuwe klas!
Afgelopen maandag hielden we onze Informatie-avond, maar dit keer in de vorm van “Kom in mijn
klas”. Het was een groot succes. We mochten ons verheugen in een heel grote opkomst. Met veel
verve vertelden de kinderen over hun nieuwe klas en lieten allerlei materialen zien. De eigen
meester/juf liep rond om voor eventuele toelichting te zorgen.
Deze avond is zeker voor herhaling vatbaar!

Leerlingenraad
Mede om het begrip Burgerschap een duidelijke invullin g te geven, beschikt onze school over een
Leerlingenraad. Afgelopen dinsdag, niet voor niets samenvallend met Prinsjesdag, werd ee nieuwe
Leerlingenraad gekozen. Deze bestaat nu uit: Justin, Bas, Alyssa, Luuk, Shania en Mats.
De Leerlingenraad adviseert over de aanschaf van spelmateriaal, inventariseert overige wensen bij de
andere leerlingen en neemt deel aan de werkgroep die zich bezighoudt met het upgraden van het
schoolplein.

Jantje Beton
Afgelopen week kregen we van Jantje Beton de eindopbrengst van de loterij van afgelopen mei. De
Leerlingenraad mocht het mooie bedrag van € 522 op haar rekening zien bijgeschreven!
Ouder-kind-gesprekken (h)
Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer zgn. Ouder-Kind-gesprekken organiseren. Op
maandag 24 en donderdag 27 september spreken meester Hilco, de groep 8 – leerling en zijn/haar
ouders over de vorderingen, het wel en wee, de wensen t.a.v. het Vervolgonderwijs enz. Hieraan
gekoppeld wordt dan het jaarprogramma besproken, toegespitst op de leerling.
De betreffende ouders/leerlingen krijgen een aparte uitnodiging.
Schoolkamp Ameland 2018 (h)
Op 3/4/5 oktober gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp naar Ameland. We zijn nog op zoek naar
enkele chauffeurs die de kinderen weg kunnen brengen en/of weer op kunnen halen van de boot.
We vertrekken op 3 woensdag oktober om 9.00 uur. Vanaf 8.45 uur kunnen de kinderen de bagage in
de auto’s laden. De boot vertrekt vanaf Holwerd om 11.30 uur.
Op vrijdag 5 oktober zal de boot rond 14.45 uur aankomen in Holwerd. De mensen die kunnen rijden,
worden rond die tijd in Holwerd verwacht. We zullen dan rond 16.45 uur aankomen in Hasselt.
Aanmelden hiervoor kan bij meester Hilco of juf Erna.
De kosten voor het schoolkamp bedragen € 80,00 per persoon. Het bedrag kan overgemaakt worden
op rekeningnummer van de ouderraad o.v.v. schoolkamp en de naam van het kind. Het
rekeningnummer van “St. Ouderraad obs De Toermalijn” is: NL45RABO0325612919
Volgende week krijgen de kinderen een informatieboekje mee over het schoolkamp.
Belangrijke data
September
Maandag 24 en donderdag 27
Ouder-kind-gesprekken gr. 8

