
                                    

 

 

    

                                                    4 november 2022 

MedezeggenschapsRaad (herh) 
Wij zoeken versterking  Ben jij graag (bijtijds) op de hoogte 
van alles wat er speelt op school? Wil jij over allerlei 
belangrijke zaken best mee denken, mee praten en mee 
beslissen? Meld je als ouder aan om zitting te komen nemen 
in de MedezeggenschapsRaad. De MR bestaat nu uit 2 ouders 
en 3 personeelsleden. We zoeken er daarom nog 1 ouder bij. 
Het neemt hooguit 5 maal per jaar een uurtje van een 
doordeweekse avond in beslag. We vergaderen vaak online 
en af en toe live op de Toermalijn. 
Mogen we jou binnenkort verwelkomen als nieuw MR-lid? 
Neem contact op met de Toermalijn om je op te geven of 
voor meer informatie! 
 
10-minuten gesprekken 
Via Social Schools zullen vandaag of maandag de 
uitnodigingen van de diverse klassen verstuurd worden. 
Inschrijven voor deze gesprekken kan via Social Schools. 
Indien u niet op deze tijden kunt inschrijven, kunt u altijd 
even contact opnemen met de desbetreffende 
groepsleerkracht. 
 
Klassenshow groep 1/2B 
Vandaag was de klassenshow van groep 1/2B. Er was een 
grote opkomst van ouders en andere belangstellenden. Het 
was een mooie voorstelling, vol met dans, zang en toneel 
over de avonturen van Shrek. 
 

 
 

 

Fietscontrole 
Afgelopen maandag was de fietscontrole op de Toermalijn. 
De kinderen van groep 1 t/m 8 mochten de fiets naar school 
meenemen voor een controle door de fietsenmaker Thobias 
Mijnheer van Mijnstads. De kinderen kregen na de controle 
een kaart mee naar huis of er nog punten van aandacht 
waren. Namens alle kinderen enorm bedankt. 
 

 
 
Gastles 
Op donderdag 10 november krijgen de leerlingen van groep 7 
een gastles. Deze gastles sluit aan bij de week van Respect. 
In de bijlage kunt u hierover meer informatie lezen. 
 
Sinterklaastoneel 
Op 25 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het 
Sinterklaastoneel in Meppel. Met een bus wordt het vervoer 
geregeld. De kinderen zullen rond 17.00 weer terug zijn in 
Hasselt. Exacte tijd zal z.s.m. met u gecommuniceerd worden. 
 
Bijzondere data: 
 
10 november: Gastles groep 7 
 
14 t/m 18 november: 10 minuten gesprekken 
 
25 november: Klassenshow groep 6 
                           Sinterklaastoneel (groep 5 t/m 8) 
 
 
 
 

 



 

  

  

 


