
                                    

 

 

    

                                                8 oktober 2021 

Bedankt! 
Vlak voor de zomervakantie heb ik, na bijna 40 jaar 
werkzaam te zijn geweest in het primair onderwijs, afscheid 
genomen van het onderwijs, afscheid genomen van De 
Toermalijn. 
Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op mijn tijd als 
leerkracht en op de jaren als directeur in het basisonderwijs. 
Ik kijk ook met veel plezier terug op de verschillende 
afscheidsmomenten: Het afscheid van de leerlingen tijdens 
een mooie circusdag, van hun ouders en van mijn collega’s. 
Dank voor de vele cadeaus, de aardige woorden, briefjes en 
e-mailtjes. 
Ik wens alle betrokkenen bij De Toermalijn, de leerlingen en 
hun ouders, mijn collega’s, het allerbeste voor de toekomst. 
Het ga je goed! 
  
w.g. Henk Kok 
 
Klassenshow groep 7 en 8 
Op vrijdag 15 oktober is de klassenshow van groep 7 en 8. 
Eén ouder van elke leerling, uit groep 7 en 8, is welkom om 
bij de klassenshow aanwezig te zijn. Vanaf 10.50 kunt u 
plaatsnemen in de hal van de school en zal de show uiterlijk 
om 11.00 starten. 
 
Sportlessen 
Deze week zijn we gestart met een aantal gastlessen van 
verschillende sportclubs uit Hasselt. De groepen 1 t/m 4 zijn 
gestart met een dansworkshop. De groepen 5 t/m 8 kregen 
een volleybaltraining. In de diverse groepen is via Social 
Schools hier ook al kenbaarheid aan gegeven.  
 
Controle fietsverlichting 
Na de herfstvakantie staat de controle van de fietsverlichting 
op de kalender (woensdag 27 oktober). Deze controle zal 
verplaatst worden naar maandag 1 november. Op die dag 
kunnen de kinderen van de Toermalijn hun fiets laten 
controleren door de fietsenmaker, Thobias Mijnheer van 
fietswinkel de Stadsfiets, die dan bij ons op school zal komen. 

Kinderboekenweek 
Gisteren hebben we de opening van de Kinderboekenweek 
gehad. Binnen het thema “Worden wat ik wil” waren er heel 
veel kinderen en leerkrachten verkleed. Kinderen van groep 6 
hebben een gedicht voorgedragen, waarna alle kinderen van 
de Toermalijn de openingsdans op het lied van Kinderen voor 
kinderen uitvoerden. Een groot aantal ouders kwamen de 
kinderen aanmoedigen bij deze swingende opening. 
 

 
 
Muzieklessen 
Vandaag zijn we gestart met een serie van 5 muzieklessen in 
de groepen 5 t/m 8. In de komende weken zullen de 
kinderen, onder begeleiding van Jelle Verschuur, bezig gaan 
met verschillende vormen van muziek. 
 
Belangrijke data: 
 
15 oktober: Klassenshow groep 7 en 8 
 
16 oktober: Herfstvakantie 
 
25 oktober: Start school na herfstvakantie 
 
1 november: Controle fietsverlichting 
                                         

   


