
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 
Woensdag 26 september   2018  

 

 
Stichting OP KOP  10 jaar 
Onze overkoepelende organisatie Stichting OP KOP bestaat op 1 oktober a.s. tien jaar. Reden voor een 
feestje! Op dinsdag 6 november worden alle kinderen van De Toermalijn opgehaald met de bus voor 
een grote verrassing. Wat die verrassing zal zijn is écht nog een verrassing. We houden iedereen op de 
hoogte! 
 
Schilderwerk  
In het kader van het meerjarig onderhoudsprogramma vindt er in de periode 15 – 28 oktober 
buitenschilderwerk plaats. 
 
Fotobord (h) 
Graag vragen wij u weer een foto van uw kind mee te geven voor het fotobord in het trappenhuis. Is er 
al een foto (en is die volgens u nog actueel genoeg) dan is dit natuurlijk niet nodig. De foto kan 
ingeleverd worden bij de juf/meester van uw kind.  
 
Upgraden Schoolplein 
We hebben u al eerder geïnformeerd over het  project BuurtSchoolplein. In het kader van dit project 
heeft afgelopen vrijdag overleg plaatsgevonden met de fa. Boerplay en een vertegenwoordiger van 
SKZ, een ouder van onze school en onze leerlingenraad. Onze wensen en ideëen zijn geïnventariseerd 
en nu gaat fa. Boerplay aan de slag om ons schoolplein te upgraden. Naar verwachting wordt het een 
groot plan, opgedeeld in delen, zodat we direct al tot invulling van een deel van het plan kunnen 
overgaan. De rest van het plan kan dan gefaseerd ingevoerd worden, afhankelijk van eventuele 
subsidie-mogelijkheden en inzamelingsacties van/door onze school zelf. Zodra we meer weten, zullen 
we u informeren.  
 
 

 
De schoolplein-commissie  
 
 
 



WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 
 

De Ouderraad is op zoek naar 

enthousiaste ouders die het team komen 

versterken.  

Wil je meer weten dan kun je contact 

opnemen met Marijn van der Veen 

tel:038-4775933 of 06-10296280   of 

schuif aan bij onze eerstvolgende 

vergadering op maandag 1 oktober 2018 

om 19.30 uur. 

Je bent van harte welkom!!  

 

Namens de OR. 
 
  
 
 

Belangrijke data 
 

September 
 

woensdag 26 
Start Kinderpostzegelactie 

 
Oktober 

 
maandag 1 

19.30 uur Ouderraadsvergadering 
 

woensdag 3 – vrijdag 12 
Kinderboekenweek 

 
woensdag 3 - vrijdag 5 

Schoolkamp gr. 7/8 
 

Vrijdag 5 
Dag van de Leraar 

gr. 1-4 vrij 
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