
                                    

 

 

    

                                                 23 september 2022 

Schoolgids 
De nieuwe schoolgids van het schooljaar 2022-2023 staat 
online op de website van school. In verband met de hoge 
drukkosten, papierverbruik en de belasting voor het milieu zal 
deze alleen nog maar digitaal met u gedeeld worden. 
Hieronder staat de link om direct bij de schoolgids te komen: 
https://www.detoermalijnhasselt.nl/onze-school/schoolgids/ 
 
Ouderhulp gevraagd: Kinderboekenweek 2022 
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Hier 
doen wij als school weer aan mee. Dit jaar is het thema Gi-ga-
groen! Als startactiviteit hebben we iets bedacht voor de hele 
school. Hier zouden we de hulp van een aantal ouders goed 
bij kunnen gebruiken. Wilt u ons helpen op woensdagochtend 
5 oktober vanaf half 9 tot uiterlijk tot 10 uur? Dan kunt u een 
mailtje sturen naar: Anna.Oostwoud@stichtingopkop.nl. Een 
Social Schools berichtje mag uiteraard ook. We hopen op veel 
reacties. Wilt u reageren vóór maandag 26 september? Alvast 
bedankt.  
 
Toestemmingsformulier (herh) 
In veel groepen zijn nog niet alle toestemmingsformulieren 
ingeleverd. Dit dienen wij elk jaar van u te ontvangen zodat 
de gegevens aangepast kunnen worden. Deze graag zo 
spoedig mogelijk inleveren bij de eigen leerkracht van uw 
zoon of dochter. 

 
Fotobord (herh) 
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. 
 
Buurtsportcoach 
Op woensdag 5 oktober, in de week van toegankelijkheid, 
organiseren wij weer een activiteit voor kinderen die het 
lastig vinden om mee te doen aan gebruikelijke 
beweegactiviteiten. In de bijlage zit een flyer voor meer 
informatie. 
 
 

De nieuwe leerlingenraad 
Op Prinsjesdag zijn de nieuwe leden van de leerlingenraad 
gekozen. Na spannende verkiezingen in de groepen 5 tot en 
met 8, zijn er acht leerlingen uitgekozen. Uit groep 8 zijn dit 
Taim en Milo. Uit groep 7 zijn dit Lamitta en Marlin. Tarique 
en Tim zijn gekozen uit groep 6 en van groep 5 zijn Isa en 
Noah de nieuwe leden. Van harte welkom, allemaal!  
(Foto onderaan de nieuwsbrief) 
 
Gemeente Zwartewaterland “Week van de Opvoeding” 
Heel Nederland staat van 3 tot 9 oktober in het teken van de 
Week van de Opvoeding. Ook Zwartewaterland doet mee.  
 In de week van de opvoeding organiseren we 2 leuke 
bijeenkomsten voor ouders, en andere belangstellenden. 
 Op dinsdagavond 4 oktober is er een info avond over 
‘Welkom in Puberland’. Alex Govers van Tactus komt hier iets 
vertellen en gaat met ouders in gesprek. 
 Op woensdagochtend 5 oktober geeft collega Aukje van den 
Arend een workshop over ‘regels en grenzen’. 
Deze is vooral bedoeld voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar. 
  
Daarnaast geven we in de week van de opvoeding aandacht 
‘Positief opvoeden’. 
Later dit jaar staat deze training gepland in alle drie de 
kernen. De training bestaat uit vijf avonden. 
Voor meer informatie zie de flyers in de bijlage! 
 
Marjorettevereniging  
De majorettevereniging Next Generation is op zoek naar 
nieuwe leden. In de bijlage is een flyer opgenomen voor meer 
informatie. 
 
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 
 
17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie 
 
24 oktober: Studiedag (kinderen zijn vrij) 
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