Woensdag 3 april 2019

Hallo Wereld
Zoals bekend doen we dit jaar mee met de pilot Hallo Wereld. Op dinsdag vertellen leerkrachten
Islamitisch, Prot.Chr.- en Humanistisch Vormingsonderwijs, ieder vanuit hun eigen achtergrond, over
zaken als leven en dood, moed, trouw, en andere zaken die betrekking hebben op burgerschapszin.
Onze leerkracht Kubra Aktas is al geruime tijd wegens ziekte afwezig. Haar herstel gaat slechts zeer
langzaam.
Op dit moment is de leerkracht prot-chr. Godsdienstonderwijs Marjanne Brink om haar moverende
redenen gestopt met Hallo Wereld. We vinden dat jammer, maar respecteren uiteraard haar beslissing.
Daarmee is de pilot dit jaar niet goed van de grond gekomen. We vinden dat heel jammer en hopen
voor volgend schooljaar op een betere start.
Dit schooljaar zal de leerkracht Humanistisch VormingsOnderwijs Inge Uijt den boogaardt, zo goed en
zo kwaad als dat kan, verder invulling geven aan Hallo Wereld. Uiteraard vanuit het HVO-gezichtspunt.
Nogmaals: we hopen voor het nieuwe schooljaar op een gelukkiger start van Hallo Wereld!
Vragenlijsten
Afgelopen week heeft u een brief meegekregen met daarin de inlogcodes voor onze jaarlijkse
vragenlijsten. U kunt deze enquete invullen tot en met 18 april. We hopen echt dat u zich de moeite wilt
getroosten, het duurt maar 15 minuten. En met de zo verkregen antwoorden hopen we van De
Toermalijn een nóg betere school te maken. Mogen we op u rekenen?
Dodenherdenking 4 mei
Ook dit jaar geven we via onze Ouderraad acte de présence tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij
de grote kerk. Namens de Ouderraad zal aanwezig zijn Marijn van Veen. Iedereen die zich bij hem wil
aansluiten: Verzamelen om 19.45 uur bij de ingang van het oude gemeentehuis.
Ingelaste Studiedag (h)
Zoals wij u eerder in een aparte brief hebben meegedeeld, is er op vrijdag 12 april een ingelaste extra
studiedag voor het team. Dit in verband met de overgang naar een nieuw netwerk wegens het
vervangen van computers door chromebooks. De kinderen hebben die dag vrij.
Stelt e.e.a. u voor opvangproblemen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 10 april doen we weer mee het schoolvoetbaltoernooi. Omdat de eerste wedstrijden al
om 13.00 uur beginnen, gaat de school voor alle groepen uit om 11.45 uur.
Inschrijfformulieren (h)
Sinds enkele jaren heeft de Rijksoverheid een aantal verplichte formulieren ingevoerd voor de
inschrijving op een basisschool. Van een aantal kinderen blijkt bij een interne controle één formulier te
ontbreken. Graag verzoeken wij de betreffende ouders dit formulier alsnog in te vullen.

Op een eerder verzoek hebben de meeste betrokken ouders al gereageerd. Van een klein aantal
ouders wachten we echter nog op het formulier. Daarom delen wij deze week alsnog aan deze ouders
het formulier uit. We hebben het, voor uw gemak, al voor een groot deel ingevuld. Wilt u zelf het
formulier verder invullen? Alvast hartelijk bedankt.
Belangrijke data
April
Woensdag 3
Praktisch verkeersexamen gr. 7
Donderdag 4
Schriftelijk verkeersexamen gr. 7
Vrijdag 5
Schoonmaakactie gr. 6/7/8
Speelgoedochtend gr. 1-2
Klassenshow gr. 3
Woensdag 10
Afsluiting Marietje Kesselsproject (gr. 7 en 8)
Schoolvoetbaltoernooi – de school gaat om 11.45 uur uit
Vrijdag 12
Studiedag voor het team – de leerlingen zijn vandaag vrij

