
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Woensdag 31 oktober  2018  

 

 
Fietsverlichtingscontrole 
Op donderdag 1 november houden we weer onze jaarlijkse fietsverlichtingscontrole. Nu het weer 
slechter wordt en het langer donker is, is het super belangrijk om goede verlichting op de fiets te 
hebben. Samen met fietsenmaker Van Dalfsen en de ANWB  bieden wij deze service aan. We hopen 
dat veel kinderen hier gebruik van maken en op die dag met hun fiets naar school komen.  
 
Stichting OP KOP 10 jaar  
Dit jaar bestaat Stichting OP KOP (waar wij als Toermalijn een onderdeel van zijn),  tien jaar. Vandaag 
worden alle medewerkers gefeteerd en komende dinsdag 6 november wordt alle leerlingen een 
feestelijke bijeenkomst aangeboden. We gaan die dag per bus naar De Strandhoeve in Blokzijl. We 
vertrekken om 08.30 uur en zullen rond 11.30 uur weer terug op school zijn. Voor de ochtendpauze 
hoeft die dag geen eten/drinken meegenomen te worden.Daar wordt voor gezorgd! 
Zie ook onderstaande aankondiging. 
 
Open Huis/Opa en Omadag 
Zoals in onze Schoolkalender vermeld houden we op donderdagochtend 8 november onze jaarlijkse, en 
inmiddels beroemde, Open Huis, annex Opa- en Oma-ochtend. Opa’s, oma’s en andere familieleden, 
maar óók ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind, zijn die ochtend van 08.45 – 11.30 uur 
van harte welkom op De Toermalijn. U kunt in alle klassen een kijkje nemen en zien hoe wij, anno 2018, 
invulling geven aan het onderwijs.  Komt allen, en attendeer anderen op deze unieke mogelijkheid – de 
koffie staat klaar!  
 
10-minutengesprekken 
Op maandag 5 en dinsdag 6 november houden we onze eerste tienminutengesprekken van dit jaar. 
Samen met de leerkracht bespreekt u de vorderingen en het wel en wee van uw kind. De reeds 
verstrekte aanmeldstrookjes kunnen tot donderdag 1 november worden ingeleverd.  
 

Belangrijke data 
 

November 
 

Donderdag 1 
Fietsverlichtingscontrole 

 
Maandag 5/dinsdag 6 

Tienminutengesprekken (gr. 1-7) 
 

Dinsdag 6 
Feest voor alle kinderen t.g.v. Tien Jaar OP KOP 

 
Donderdag 8 



Open Huis/Opa- en Oma-ochtend 
(08.45-11.30 uur) 

 
 
 
 

. 10 jaar Op Kop 

 

Stichting Op Kop jubileert dit jaar.  

Op 6 november vieren we het jubileumfeest met al onze leerlingen.  

Vanaf de scholen gaan de leerlingen met een bus naar de Strandhoeve in Blokzijl, waar ze 

een leuke verrassing te wachten staat. Dit alles zal plaatsvinden tijdens schooltijden.  

Dat wordt een mooi feest! 

 


