Woensdag 22 mei 2019

Swim2play
Vorig jaar hebben we mee gedaan met de pilot Swim2Play. Dit project houdt 5 ‘natte gymlessen‘ in in
het zwembad van Hasselt. Zoals eerder aangekondigd doen we dit jaar mee met de groepen 3 t/m 8.
We vinden het fijn dat onze Ouderraad e.e.a. financieel faciliteert. De data zijn:
Woensdag 5 juni
Woensdag 12 juni
Vrijdag 21 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 3 juli
De tijden zijn:
0900 gr. 7/8
0930 gr. 6
1000 gr. 5
1030 gr. 4
1100 gr. 3
Voor het vervoer van de kinderen van de groepen 3 en 4 zijn we op zoek naar (groot-)ouders
die 1 of meer dagen willen rijden. Bij de klas hangt een intekenlijst.
De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets. (groot-)Ouders die als begeleider mee willen fietsen, kunnen zich
even aanmelden bij de betreffende leerkracht.
We hopen op leuke lessen met mooi weer!
Nieuwe Toermalijntjes
Deze week mochten wij in onze kleutergroep de volgende nieuwe Toermalijntjes begroeten:
Bram en Mathilde.
Veel plezier op De Toermalijn
Koptelefoons
Zoals bekend werken we sinds vorige week met de chromebooks. Iedere leerling krijgt op kosten van
school de beschikking over een koptelefoon. Deze wordt eigendom van de betreffende leerling. Bij
onverhoopte vermissing of bij het onklaar raken verwachten wij dat de leerling zelf een nieuwe
koptelefoon aanschaft.
Fame
Dankzij een financiele donatie van onze Ouderraad mag, net als vorig jaar, onze groep 5 naar een
voorstelling van jeugdmusicalvereniging Kleintje Kunstkring in Dedemsvaart. Dit jaar wordt de musical
FAME JR opgevoerd. Een prachtige musical over de moeizame weg naar beroemdheid. De voorstelling
staat gepland voor vrijdagmiddag 14 juni. Voor het vervoer zijn we op zoek naar enkele (groot-)ouders.
U kunt zich aanmelden bij collega Erna de Roo (erna.deroo@stichtingopkop.nl).

Eindtoets
Wellicht heeft u vanuit de pers vernomen dat er fouten zijn bij de advisering richting het Voortgezet
Onderwijs naar aanleiding van de eindtoets van onze groep 8 leerlingen. Ook onze school betrof het.
Gelukkig maar bij één leerling. Zijn advies moest worden bijgesteld. Voor de praktische doorverwijzing
had dit echter geen gevolgen. De oorzaak van de fout lag bij het Ministerie.
Onveranderd is onze supergoede eindscore!
Streetwise
Op woensdag 29 mei doen we mee met het ANWB-project Streetwise. Voor de gecombineerde
groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 is een interessant programma ontwikkeld. Zo gaan de oudste leerlingen
een fietsproef doen, de leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan in een echte auto rijden om te ervaren
hoe lang een remweg kan zijn en gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 ontdekken dat het gebruik
van een fietshelm heel zinvol is.
Voor de groepen 3 en 4 is het van belang die dag gymschoenen mee te nemen. De kinderen van de
groepen 7 en 8 moeten die dag met een deugdelijk fiets op school komen.
Alvast veel plezier gewenst!
Controle hoofdluis (h)
Zoals bekend worden de leerlingen na iedere vakantie gescreend op hoofdluis. De ouders die
dit willen doen, kunnen zich hier voor in ons jaarlijks Formulier Ouderhulp opgeven. Omdat
dit formulier pas enkele weken na het begin van het nieuwe schooljaar wordt uitgereikt én
de eerste controle al direkt ná de zomervakantie plaatsvindt, roepen wij nu alvast ouders op
zich op te geven als hulpouder bij de controle op hoofdluis. Heeft u tijd en lijkt u dit wel wat,
meldt u zich dan even bij Dorine Zwaneveld, Henk Kok, of de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt!
Studiedag (h)
Zoals in de jaarkalender vermeld hebben we vrijdag 24 mei een studiedag voor het team. 's Morgens
buigen we ons over de planning voor het nieuwe schooljaar. 's Middags gaan we naar een school in
Bant om een nieuwe methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) te
bekijken. De kinderen zijn die dag vrij.
Belangrijke data
Mei
woensdag 22
Start Jantje Beton Loterij
vrijdag 24
Studiedag – de kinderen zijn vandaag vrij
donderdag 30-vrijdag 31
Hemelvaartsdagweekeinde

