
                                    

 

 

    

                                                  8 juli 2022 

Rectificatie sponsorloop 
In de vorige nieuwsbrief hadden we vermeld dat we rond de 
3000 euro over hadden gehouden van de sponsorloop. Nadat 
alles was ingeleverd deze week en alles te hebben geteld, 
bleek dat de opbrengst 4000 euro was. Een enorm bedrag 
waarvan een deel naar de boomhut in het park gaat en 
daarnaast nieuw speelmateriaal voor de school. 
Een super resultaat! Bedankt voor alle inzet van iedereen. 
 
Vooraankondiging schoolkamp groep 7 en 8 
Op 28, 29 en 30 september is het weer zover! De leerlingen 
van groep 7 en 8 gaan dan op schoolkamp naar Ameland. 
Wanneer er ouders zijn die het leuk vinden om als begeleider 
mee te gaan, horen wij dit graag. Ook zijn we op zoek naar 
ouders die willen brengen en/of halen van en naar Holwerd. 
Wilt u dit aan ons doorgeven?  
De kosten van het schoolkamp bedragen €95,00 en kan 
worden overgemaakt op rekeningnummer NL45 RABO 0325 
6129 19 t.n.v. Stichting OR Toermalijn.  
Na de zomervakantie zal er meer informatie volgen over het 
schoolkamp.  
Groetjes, Hilco & Anna  
 
Bijzondere data schooljaar 2022-2023 
We zijn alweer druk bezig geweest met de planning van het 
volgende schooljaar. In het onderstaande overzicht staan 
alvast de schoolvakanties en andere bijzondere dagen, zodat 
u deze alvast in uw agenda kunt noteren. De nieuwe school 
kalender zal na de vakantie met u gedeeld worden. 
Start schooljaar: maandag 29 augustus ‘22 
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober ‘22 
Kerstvakantie: 26 december ’22 t/m 6 januari ‘23 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart ‘23 
Goede vrijdag en 2-de paasdag: 7+10 april ‘23 
Mei vakantie: 24 april t/m 5 mei ‘23 
Hemelvaart: 18+19 mei ‘23 
2-de Pinksterdag: 29 mei ‘23 
Zomervakantie: 24 juli t/m 3 september ‘23 
Studiedagen: ma. 24 okt. ’22, vr. 23 dec. ‘22 
                        vr. 3 feb. ’23 (Op Kop),  wo. 17 mei ‘23 
                        di. 27 jun. ‘23 
 

Buurtsportcoach 
In de afgelopen 6 weken hebben de leerkrachten 
ondersteuning gekregen van Martijn Jansen, buurtsportcoach 
van gemeente Zwartewaterland, bij de gymlessen op de 
Toermalijn. Hij heeft de leerkrachten kunnen voorzien van 
tips en adviezen om meer verdieping in de gymlessen te 
kunnen krijgen. Het team en de kinderen waren hier heel erg 
blij mee.  
 

 
Bijzondere data: 
 
13 juli: Musical groep 8 
 
14 juli: Uitzwaaien groep 8 
 
15 juli: Start zomervakantie (na 11.45 uur) 
 
 

 

  

  

 


