
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Woensdag 17 april 2019   

 
Sportdag  
Morgen, donderdag 18 april, houden we de jaarlijkse sportdag, annex Koningsspelen. We beginnen om 
08.30  uur  met de Koningsspelendans van dit jaar. We worden begeleid door onze dansjuf van de 
vrijdagmiddag, Alinda Paarhuis van Dancing Devotion. Dat doen we in de benedenhal.  
Ouders die willen kijken of meedoen? Voel je welkom (bij  te weinig ruimte graag op/vanaf  de 
bovenverdieping).  
Daarna gaan we aan het sporten.  
 
De kinderen hoeven voor de ochtendpauze geen eten/drinken mee te nemen – daar zorgen wij voor. En 
omdat het de Koningsspelen betreft: Oranje kleding staat leuk!  
 
Marietje Kesselsproject groep  7 
Vandaag heeft onze groep 7 de afsluitende les in het kader van het project Marietje Kessels gehad. Dit 
is een training in sociale weerbaarheid. De voorlaatste les, vorige week, werd bijgewoond door de 
ouders van de leerlingen.  
 

 
 
Speeltoestellen 
Er zit eindelijk schot in de speeltoestellen vóór de school. Onze Leerlingenraad heeft twee toestellen 
uitgezocht. Samen met twee toestellen die nu nog bij obs Genne staan, zullen deze worden geplaatst 
op de plek  waar nu nog de schommelstelling staan en het huisje. 
De werkzaamheden worden door de gemeente uitgevoerd en wel in de laatste week van het 
schooljaar/eerste week van de zomervakantie. 
 
Onze eigen Keukenhof 
In december hebben alle kinderen samen zo’n 600 bloembollen geplant. Nu is het bijna zover: Onze 
eigen Keukenhof staat bijna in bloei! 
Maak een leuke (liggende) kleurenfoto, stuur hem naar school (directie@detoermalijnhasselt.nl) en wij 
proberen de foto in de krant te krijgen. 
 
Dodenherdenking 4 mei (h) 
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. 

mailto:directie@detoermalijnhasselt.nl


 
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.  
 
Vragenlijsten (h) 
Enkele weken  heeft u een brief meegekregen met daarin de inlogcodes voor onze jaarlijkse 
vragenlijsten. U kunt deze enquete invullen tot en met 18 april (dat is de morgen, donderdag!). 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? 
 

Belangrijke data 
 

April 
 

Donderdag 18 
Sportdag/Koningsspelen 

 
Vrijdag 19 t/m vrijdag 3 mei  

Meivakantie 
 
Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland: 
 
Laaggeletterdheid 
Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naast nieuwe Nederlanders die de  
Nederlandse taal nog moeten leren zijn er ook veel mensen die in Nederland geboren zijn, 
onderwijs  
hebben gevolgd en toch moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen 
of digitale vaardigheden.  
Tijdens de presentatie ‘herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid’ wordt door  
stichting lezen en schrijven stil gestaan bij de vragen:  
hoe vaak komt  
laaggeletterdheid 
voor? Wat zijn  
oorzaken van laaggeletterdheid? Wat kan er aan gedaan worden?  
Ook wordt laaggeletterdheid in  
relatie tot verschillende levensgebieden toegelicht en wordt er stilgestaan bij de rol van de  
consulent. 
Naast stichting lezen en schrijven zal ook de taalpuntdocent Elly Potgieter aanwezig zijn om 
zichzelf voor te stellen en kort stil te staan bij de mogelijkheden voor laaggeletterden binnen 
de gemeente Zwartewaterland.  
Wat?  Bijeenkomst laaggeletterdheid 
Voor wie?Iedereen die tijdens het werk te maken krijgt met mogelijke laaggeletterden 
Wanneer? Dinsdag 14 mei 
Hoe laat? 14:30-16:00 (inloop vanaf 14:15) 
Waar? Raadszaal, gemeentehuis Hasselt 
Aanmelden? Stuur vóór 2 mei een e-mail naar: taalmeter@zwartewaterland.nl 


