
                                    

 

 

    

                                                12 november 2021 

Opening Kinderzwerfboekstation 
Vanmorgen was het dan zover… Alle kinderen en 
leerkrachten kwamen naar buiten want 
Kinderzwerfboekstation De Toermalijn werd feestelijk 
geopend door meester Jeroen! Ook Jaap en Barbara 
Cornelissen werden in het zonnetje gezet en hartelijk 
bedankt, zij hebben de mooie boekenkast gemaakt. 
De leerkrachten op school zijn heel blij met het 
Kinderzwerfboekstation bij De Toermalijn. Eén van de juffen 
vertelt: ‘Tijdens de informatieavond bracht een ouder ons op 
dit idee. Tijdens schooluren komt het kleine bibliotheekje 
buiten te staan, naast de schooldeur. Kinderen mogen er een 
boek uit halen, het lezen en daarna weer terugbrengen, of 
weer ergens laten zwerven. Bij de tandarts, de zwemles, de 
voetbal… Het is een groot succes! Als je een zwerfboek vindt 
en de code scant, kun je zien waar een boek zoal 
rondgezworven heeft. Het kan ook een leuk wandelingetje 
zijn voor inwoners van Hasselt, even met je (klein)kind een 
boekje uitzoeken. We zijn heel blij met alle boeken die we 
hebben gekregen van ouders! We hoeven er alleen maar een 
sticker met een code op te plakken en bij ons in de 
zwerfboekenkast te doen. Deze mooie boekenkast is door 
Jaap en Barbara Cornelissen, de ouders van Isabella uit 
groep1/2 a, prachtig zelf getimmerd. Geweldig gedaan! Daar 
zijn we heel blij mee en trots op!’ 

 

10-minuten gesprekken 
Komende maandag en dinsdag zijn de 10-minuten 
gesprekken van de groepen 1 t/m 7. Hiervoor heeft u zich 
kunnen inschrijven via Social Schools. De leerkrachten 
hebben de vrijheid gekregen om de gesprekken fysiek op 
school of digitaal de te houden.  
 
Schoolmeubilair 
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten een bezoek 
gebracht aan Eromesmakro, een leverancier van 
schoolmeubelair. Dit schooljaar zal het meubilair in de school 
vervangen gaan worden. De teamleden hebben een 
rondleiding door het bedrijf gekregen en een goede indruk 
gekregen over het meubilair waaruit gekozen kan worden.  
 
Sinterklaas 
Komend weekend komt Sinterklaas weer aan in Nederland. 
Natuurlijk besteden we dit jaar ook weer aandacht aan het 
Sinterklaasfeest. In groep 1 t/m 4 zijn ze al begonnen met de 
het verhaal, wat aansluit op het Sinterklaasjournaal. 
Op 23 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 de 
schoen gaan zetten op school, en op 3 december hopen wij 
Sinterklaas weer op de Toermalijn te verwelkomen. 
 
Tafeltennis 
In de afgelopen weken hebben de kinderen tijdens een clinic 
kennis mogen maken met tafeltennis. Als kinderen het leuk 
vinden om een keer mee te trainen bij de tafeltennis 
vereniging Hasselt, kunnen ze op donderdags van 19.30 tot 
20.30 uur in sporthal de Prinsenhof  5x gratis mee doen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. 
Veldhuijsen (06-29330870). 
 
Belangrijke data: 
 
15+16 november: 10-minuten gesprekken 
 
18 november: Opa en oma ochtend (gaat niet door) 
 
Vanaf 22 november: Schooladviesgesprekken groep 8 
 
23 november: schoen zetten groep 1 t/m 4 
 
26 november: Klassenshow groep 6  

 


