
                                    

 

 

    

                                              3 september 2021 

Voorstellingen: 
De Oranjevereniging Hasselt heeft dit jaar de kinderen van 
alle basisscholen een voorstelling aangeboden ter 
gelegenheid van het Euifeest. Hieronder staat om welke 
voorstellingen het gaat. Deze voorstellingen worden 
opgevoerd door de verhalenteller Eric Borrias. 
 
Voorstelling “De Bremer stadsmuzikanten”  
Groep 1 t/m 5 
Donderdag 2 september hebben de groepen 1 t/m 5 een 
voorstelling gehad over “De Bremer stadsmuzikanten”. Ook 
wel bekend van het sprookje van de gebroeders Grimm, 
maar dit keer net een beetje anders. De kinderen hebben 
genoten van deze voorstelling.  

 
Voorstelling “De brief van de koning” 
Groep 6 t/m 8 
Op de vrijdag was de voorstelling “De brief van de koning” 
naar aanleiding van het boek met dezelfde titel, geschreven 
door Tonke Dragt. Erg knap hoe Eric Borrias deze voorstelling 
gegeven heeft. De kinderen vonden het erg leuk.  

 
Schoolkamp groep 7 + 8 Echten 2021 (herh) 
Op 15, 16 en 17 september gaan de groepen 7 en 8 op 
schoolkamp. Dit is over 2 weken. Wij zijn nog op zoek naar 
een ouder die de bagage zou kunnen brengen/halen. 
Aanmelden kan bij meester Hilco of meester Minze. 
Van de meeste kinderen is het schoolkampgeld overgemaakt. 
Voor een aantal kinderen is nog niet betaald. Het bedrag van 
€87,50 kan gestort worden op het rekeningnummer van       
 

“St. Ouderraad obs de Toermalijn": NL45RABO0325612919. 
 
Schooltijden 
In de afgelopen week was er wat verwarring over de inloop 
van kinderen bij de aanvangstijd van school. I.v.m. de Corona 
maatregelen is destijds besloten dat de kinderen van 8.15 
uur druppelsgewijs naar binnen mogen gaan. Vanaf 8.15 uur 
zal er dan ook een pleindienst buiten staan. 
Na de persconferentie van 20 september kan het eventueel 
weer aangepast worden.  
 
Informatieavond “(WEL)Kom in de klas” 
De informatieavond “Kom in de klas” kan, zoals het nu staat, 
doorgaan met enige voorwaarden. Op maandagavond 13 
september en dinsdagavond 14 september zal er in de 
verschillende groepen informatie gegeven gaan worden. 
Op maandagavond zijn de groepen 1/2 B, 3 en 6. 
Op de dinsdagavond de groepen 1/2 A, 4 en 5. 
Op die avonden zal in 2 tijdsvakken de informatie gegeven 
worden aan de ouders. Tijdens de info-avonden kan er maar 
1 ouder per gezin aanwezig zijn. Opgave zal gaan via Social 
Schools door de groepsleerkracht van uw kind(eren). 
De groepen 7 en 8 hebben een week later de ouder&kind 
gesprekken, waarbij de leerkracht ook informatie over de 
groep zal vertellen. Hierdoor zal er voor deze groepen geen 
aparte informatieavond gehouden worden. 
 
Toestemming- en Ouderhulp formulier 
Vorige week zijn de toestemmings- en ouderhulpformulieren 
uitgedeeld. Denkt u er aan dat deze weer ingeleverd worden 
bij de leerkracht(en). Bij voorbaat dank. 
 
Belangrijke data: 
 
10 september: Studiedag team (kinderen vrij) 
 
13 + 14  september: Kom in de klas  
 
15 t/m 17 september: Schoolkamp groep 7 + 8 

 
24 september: klassenshow groep 1/2B 
                                                  
     

 
 
 

 


