
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Woensdag 9 januari 2019   

 
 
Gelukkig Nieuwjaar 
Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2019! 
 
 

 
Groepswerk groep 4 

WPO-student 
Tot enkele weken ná de zomervakantie zal Mathijs Dikken op De Toermalijn werkzaam zijn als WPO-
student in onze groep 8.  
Een WPO-student is een KPZ-student in het vierde jaar van zijn opleiding tot leerkracht. In dat vierde 
jaar mag de student zelfstandig een groep ‘draaien’,  onder supervisie uiteraard van de eigen leerkracht. 
Wij verzoeken u  in voorkomende gevallen Mathijs als de ‘eigen’ leerkracht te beschouwen en u in 
eerste instantie tot hem te wenden.  
Wij wenen Mathijs veel succes op De Toermalijn. 
 
Ouderraad 
Op maandag 28 januari vergadert onze Ouderraad. Omdat er nog steeds een vacature is, zijn nieuwe 
ouders van harte welkom. Woont u eens een vergadering bij en bekijk of het u leuk en interessant lijkt 
om mee te doen in onze Ouderraad. Aanvang 19.30 uur.  
 
Bedankt! 
Wij bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan onze Kerstactiviteiten heel hartelijk voor de inzet. 
Mede daardoor kunnen we terugkijken op een heel geslaagde december-maand. 
 
Nieuwe Toermalijntjes 
We werden erop geattendeerd dat we vergeten in onze Nieuwsbrief te vermelden wie  onze nieuwe 
Toermalijntjes zijn. Onze Excuses! 
Daarom hierbij onze nieuwe Toermalijntjes zoals die vanaf januari deel uit maken van onze school: 
Noah , Twan  en Julian  (gr. 1) 
Florien  (gr. 3) 



Nyssina (gr. 4) 
Charly (gr. 6) 
Veel plezier en succes op De Toermalijn! 
 

Belangrijke data 
 

Januari  
 

Woensdag 23  
Voorleesontbijt 

 
 
Ontvangen van de bibliotheek: 
 
Vertelvoorstelling n.a.v. prentenboek Een huis voor Harrie! 
 
In het kader van de nationale voorleesdagen organiseert de SCAB samen met de bibliotheek twee 
peutervoorstellingen in de bibliotheek Hasselt op vrijdag 1 februari . 
’s Morgens om 10.30 uur is het een besloten voorstelling voor de peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven; om 14.30 uur is er een vrije voorstelling voor leerlingen van groep 1 en 2 en hun 
ouders/verzorgers. 
 
Een huis voor Harry van Leo Timmers is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019; Nina Koppen van 
Klein Theater vertelt het verhaal op beeldende wijze. 
Klein Theater was in 2017 in de bibliotheek in Hasselt met de voorstelling 
 “Er zat een klein zigeuner meisje..” 
 
‘Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat 
wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?’ 
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke 
kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis. 
 
Graag nodigen wij de leerlingen van groep 1 en 2 van de basisscholen uit voor deze voorstelling; de 
kosten zijn 1 euro per persoon! 
 
 
Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland: 
 
Zwartewaterland organiseert Cursus positief opvoeden  
Op 22 januari 2019 start de cursus positief opvoeden voor ouders van kinderen van o tot 12 jaar. De 
cursus bestaat uit vier avonden en een slotavond en heeft tot doel om het opvoeden gemakkelijker te 
maken en om kinderen op een positieve manier in hun ontwikkeling te stimuleren. 
 
Cursusinformatie 
Cursusdata zijn: 22 en 29 januari en 5 en 12 februari 2019 (19:30-21:30 uur) en de slotavond is op 12 
maart. Cursusleidster is Aukje van de Arend, preventiemedewerker bij de gemeente Zwartewaterland. U 
betaalt een eigen bijdrage van  15 euro. 
Meer informatie 
Meer informatie over de cursus op www.zwartewaterland.nl/positiefopvoeden  
Aanmelden kan via l.vandenberg@zwartewaterland.nl  
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