
                                    

 

 

    

                                                    25 november 2022 

Nieuwsbrief 
De afgelopen week was er geen nieuwsbrief, maar een 
nieuwsmededeling. Niet elke week is de nieuwsbrief te vullen 
met informatie en/of nieuws vanuit de school. Veel 
groepsinformatie krijgt u via de leerkracht in de Social Schools 
app. Het kan dus soms zijn dat er geen nieuwsbrief op de 
vrijdag wordt verstuurd. 
 
Sinterklaas 
Gisteren hadden de groepen 1 t/m 4 de schoenen gezet. In 
sommige klassen was er een piet in de klassen geweest om te 
laten weten dat ze langs waren gekomen om de “schoentjes” 
te vullen. Hopelijk komt Sinterklaas op 5 december een 
bezoekje brengen aan onze school. 
 

 
 
Klassenshow groep 6 
Vandaag hebben de kinderen van de Toermalijn genoten van 
de klassenshow van groep 6 over het thema “Dozen”.  Er 
werd zelfs een wedstrijd op het podium gespeeld waarbij er 
gekeken werd hoeveel dozen er in een grote doos zouden 
kunnen passen. Groep 6 heeft erg zijn best gedaan. 

 
 

Sinterklaastoneel 
Vanmiddag zijn we met de groepen 5 t/m 8 naar het 
“Sinterklaastoneel” in Meppel geweest. Een aantal kinderen 
was verbaasd dat het toneelstuk niet over de Sint ging.  
Dit jaar ging het stuk over een cruise schip waar een bekend 
artiest zou optreden. Tijdens de cruise gebeurde er allerlei 
rare dingen met 2 boeven, een rijke dame, een detective, 
Johnny Banaan (de artiest)  en nog een aantal gasten. 
Na 3 jaar hebben de bovenbouw kinderen weer enorm 
genoten van de voorstelling. 
 

 
 
Mini WK voetbaltoernooi 
Op dinsdag 29 november en op dinsdag 6 december zijn er 
mini-voetbal toernooitjes in Hasselt, op het veldje bij ‘Op de 
Hoeksteen’. 
Dinsdag 29-11-2022: groep 6, 7 & 8 van 15:15 – 16:15 
Dinsdag 06-12-2022: groep 3, 4 & 5 van 15:15 – 16:15 
De poster van deze activiteit is als bijlage toegevoegd. 
 

 
 
 



Sneeuw 
Afgelopen maandag hebben we weer mogen genieten van de 
eerste sneeuw van dit schooljaar. Met volle teugen werd er 
genoten van het kleine beetje sneeuw.  
 

 
 

 
 

 

Bijzondere data: 
 
5 december: Sinterklaas op school 
 
21 december: Kerstviering 
 
23 december: Studiedag (leerlingen zijn vrij) 
 
9 januari 2023 Weer naar school 
 
 
 

 
 

  

  

 


