Donderdag 3 september 2020

Van de Ouderraad
Afgelopen dinsdag kwam onze Ouderraad bijeen voor de eerste vergadering van dit schooljaar. Op de agenda
stond de jaarrekening van de vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 19-20, de begroting 2020-2021 en de verdeling
van de verschillende werkgroepen, zoals Sint en Kerst.
De ouderraad zoekt daarnaast ouders die de Ouderraad zouden willen versterken. Men komt plm. 4x p/jr bij
elkaar. Er wordt vooral gesproken over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en alle zaken die het belang
van de school dienen.
Lijkt het u wat, neem dan contact op met Henk Kok of voorzitter Marijn van der Veen ( email:
Marijn74@home.nl).
Op dit moment bestaat de Ouderraad uit:
Marijn van der Veen, voorzitter
Arnoud Helbig, penningmeester
Angela Jansma, secretaris
Nicole Aalberts, lid
Ouder-kind-gesprekken gr. 8
Volgens de nieuwste richtlijnen van het RIVM zijn tienminutengesprekken in scholen toegestaan, mits de 1.5 mtr
gewaarborgd kan worden. Dat is op onze school geen probleem. Daarom vinden de ouder-kind-gesprekken van
gr. 8 volgens planning volgende week plaats. De betreffende ouders/kinderen zijn inmiddels uitgenodigd.
We drukken alle deelnemers op het hart in school de 1.5 mtr afstand in acht te nemen.
De ouder-kind-gesprekken voor gr. 7 vinden ná het schoolkamp plaats. De betreffende ouders/kinderen krijgen
hier nog een uitnodiging voor.

Social Schools (h)
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuw informatie/communicatie-programma voor de ouders.
Een aantal ouders heeft zich helaas nog niet aangemeld via de ontvangen koppelcode.
Indien er geen mail is ontvangen, dient u een mailtje te sturen naar de leerkracht van uw kind.
Per kind wordt er een koppelcode gegeven.
U heeft waarschijnlijk al een aantal berichtjes zien passeren. De berichtjes kunnen geplaatst worden
door de leerkrachten voor hun eigen groep en/of voor de gehele school.
Zo ook wordt de nieuwsbrief via Social School met u gedeeld. Binnenkort zal de nieuwsbrief-verzending
via de mail komen te vervallen.
Omdat wegens de coronaregels de Kom-in-mijn-Klas-avond komt te vervallen, willen we Social Schools
gebruiken om gedurende de komende weken de leerkracht van uw kind aan u voor te stellen, het een
en ander van de klas te laten zien, enz.

Social Schools kan door u als ouder ook gebruikt worden om met de leerkracht van uw kind te
communiceren.
Schoolkamp gr. 7 en 8 (h)
Het schoolkamp voor de groepen 7 en 8 op 16, 17 en 18 september naar Ameland gaat vooralsnog ‘gewoon’
door. Voor het vervoer van en naar de boot zijn we nog op zoek naar enkele ouders. U kunt zich aanmelden bij
collega's Hilco en Erna. Heeft u het schoolkampgeld ad euro 85,00 nog niet betaald, doe dit dan aub zo spoedig
mogelijk via bankrek. nr. NL45RABO 0325 6129 19 t.n.v. St. Ouderraad obs De Toermalijn Hasselt.
Mocht het kamp als gevolg van eventuele nieuwe corona-regels niet, of in een andere vorm, doorgaan, dan zal
de penningmeester de financiele gevolgen verwerken. Eventueel teveel betaald geld wordt dan terug betaald.
Dus wacht a.u.b. niet met betalen tot eventuele aanpassingen. Bij voorbaat dank.

Toestemmingsformulier
Alle kinderen krijgen (of hebben reeds gekregen) een toestemmingsformulier mee. Wilt u dit zo spoedig
mogelijk helemaal invullen en weer met uw kind(eren) meegeven?
Gezocht (h)
Voor de pleinwacht tussen de middag zijn we, namens SKZ, op zoek naar mensen die een of meer dagen van
11.45 - 12.45 uur samen met een leerkracht de pleinwacht wil komen doen. Er staat een financiële vergoeding
tegenover. U kunt zich aanmelden bij collega Tanja Tuinstra of directeur Henk Kok.
Fotobord
Bij de ingang van de school hangt een fotobord met bijna alle leerlingen van de Toermalijn. Binnenkort worden de
foto’s vervangen/toegevoegd. Diegene die er nog een foto bij willen hebben of willen vervangen, kunnen de foto
(max. 10x15 cm) inleveren bij hun eigen groepsleerkracht. Een aantal kinderen hadden in de loop van het jaar
nog een foto ingeleverd bij de groepsleerkracht. Deze zullen dan ook opgehangen worden.

Belangrijke data
September
Dinsdag 8 en donderdag 10
Ouder-kind-gesprekken gr. 8

