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Zomervakantie 

Aan het eind van het vorig schooljaar zong iedereen vrolijk de 

Zomerblues. Een eindeloos lange zomervakantie in het ver-

schiet. Maar zoals altijd: het is ook zo weer voorbij. Dan breekt er 

weer een periode aan van regelmaat die menig ouder ook wel 

prettig vindt.  

Wij wensen iedereen een mooi en succesvol schooljaar. 

 

Nieuwe start 

Afgelopen week hebben alle leerkrachten hun lokalen weer ge-

zellig ingericht. Er hangt al een gezellige sfeer in de school. Dit 

zullen we voortzetten wanneer straks alle leerlingen het school-

gebouw weer met frisse moed zullen binnentreden. 

Wanneer u via de hoofdingang binnenkomt, kunt u zien dat we 

de trap hebben laten schilderen.  

Wanneer u via de kleuteringang binnenkomt kunt u zien dat ’t 

Kwakersnest naar het oude lokaal van groep 1/2B verhuisd is. 

Groep 1/2B bevindt zich nu in het oude lokaal van ’t Kwakers-

nest. 

Ook het speellokaal heeft nieuwe verlichting gekregen en alle 

plafondplaten zijn vernieuwd.  

 

Ook heeft u voor de zomervakantie kunnen lezen dat we twee 

nieuwe meesters en een nieuwe onderwijsasssistente op de Toer-

malijn krijgen. We wensen meester Tim, meester Kaan en juf Su-

zanna een fijne start op de Toermalijn! 

 

Koffie ochtend op VRIJDAG 30 augustus 

U wordt uitgenodigd om op de eerste vrijdag van het nieuwe 

schooljaar om 8:30 uur met elkaar een kop koffie te komen drin-

ken in het speellokaal van de school. Samen kunnen we vakan-

tiebelevenissen uitwisselen. Wanneer u nieuw bent op de Toer-

malijn is het een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te 

maken. We hebben dit jaar voor een vrijdag gekozen omdat 

meer ouders vrij zijn op deze dag. Zo hopen we dan ook op een 

hogere opkomst. 

 

Gymrooster 

Woensdag starten de gymlessen weer. Het rooster kunt u vinden 

in de schoolapp. Komende week willen wij u vragen alle gym-

spullen op orde te brengen (passend en voorzien van initialen) 

zodat alle leerlingen weer met veel plezier deel kunnen nemen 

aan de bewegingslessen. 

  

Informatieavond 

We hebben besloten dit schooljaar geen informatieavond te 

houden voor alle groepen. Dit omdat er bij meerdere groepen 

in het verleden een minimale opkomst is geweest. Natuurlijk zul-

len we alle ouders van informatie voorzien. Alle leerkrachten ma-

ken een informatieblad met alle gegevens van het betreffende 

leerjaar. U krijgt alle informatie de tweede schoolweek (vrijdag) 

via de schoolapp toegestuurd. Heeft u specifieke vragen, dan 

ben u natuurlijk altijd welkom om deze aan de leerkracht te stel-

len! 

Groep 8 heeft WEL een informatieavond aangezien dit een spe-

ciaal schooljaar is i.v.m. verwijzingen naar het voortgezet onder-

wijs. De datum van deze avond volgt nog.  

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 24 september komt de schoolfotograaf! Meer informa-

tie volgt later. 

 

Website 

Achter de schermen zijn wij druk bezig met de invulling van onze 

nieuwe website. De oude zal dus ook niet meer up to date zijn. 

We verwachten de website binnen enkele weken online te kun-

nen zetten. 

 

Aanpassing kalender! 

De knop kalender is veranderd in ‘agenda’. Hier vindt u alle ac-

tiviteiten van het hele schooljaar. 

Het kan zijn dat u alle vrije dagen al heeft overgenomen vanuit 

onze schoolapp. Echter hebben wij één datum veranderd. Vrij-

dag 12 juni hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij. In 

de kalender stond vrijdag 5 juni, maar deze datum moeten de 

leerlingen van de groepen 1 t/m 4 dus gewoon naar school. 

 

Startgesprekken 

Vanaf vrijdag 30 augustus kunt u zich via de schoolapp inschrij-

ven voor een  startgesprek. Als ouder wordt u gevraagd te ver-

tellen hoe u uw kind ziet. Een kind kan thuis heel anders zijn dan 

op school en het is belangrijk om dat met de leerkracht te delen. 

Ook worden de verwachtingen die je van elkaar hebt, hoe je 

met elkaar omgaat en op de hoogte blijft, besproken.  

Het gaat hierbij om een gelijkwaardig gesprek tussen ouders en 

de leerkracht, waarbij de ouders aan het woord zijn.  

  

Vragen en onderwerpen die in het gesprek aan de orde kunnen 

komen:  

- Schets een beeld van uw kind (bijv. karaktereigenschappen, 

interesses, vrijetijdsbesteding);  

- Wat wil uw kind het komende jaar leren?  

- Welke uitdaging ziet u voor uw kind?  

- Heeft u ten aanzien van het nieuwe schooljaar zorgen, goede 

tips of vragen die u wilt delen?  

- Talenten van uw kind. Waar bent u trots op?  

- Wat werkt goed, wat helpt uw kind om beter te functioneren?  

- Ochtendritueel, thuissituatie. 

   

Ook de leerkrachten zien de meerwaarde van deze gesprekken. 

Het eerste contact is positief en neutraal, er kunnen afspraken 

gemaakt worden waar ouder en leerkracht later op kunnen te-

rugkomen. Bovendien vergemakkelijkt het startgesprek het han-

delingsgericht werken, omdat de leerkracht vanaf het begin een 

goed beeld van de leerling en ouders heeft. Persoonlijk contact 

is de basis van een goede relatie.  

  

Startgesprekken zijn geen verplichte gesprekken. Sommige ou-

ders hebben te maken met dezelfde leerkracht als vorig jaar en 

hebben misschien geen nieuwe ontwikkelingen te melden. In 

dat geval is het niet nodig om in te schrijven. 

  

In de groepen 6 t/m 8 nodigen we de leerlingen uit mee te ko-

men naar het gesprek.   

   

De gesprekken vinden na schooltijd plaats in de week van 9 t/m 

13 september 2018. Vanaf maandag hangen er intekenlijsten bij 

de deuren van de lokalen.  

 



Pierloop Velsen 8 september 

Voor de zomervakantie is er een bericht uitgegaan over de Pier-

loop Velsen. We hebben al een aantal kinderen die zich hebben 

ingeschreven. Echter hopen wij dat we met een grotere groep 

leerlingen van de Toermalijn mee kunnen doen, daarom is de 

inschrijfdatum verplaatst. U heeft tot en met woensdag 28 au-

gustus de tijd om uw kind alsnog in te schrijven. Wanneer u het 

officiële inschrijfbrief niet meer heeft dan kunt u deze halen bij juf 

Kim (groep 4/5).  

 

Agenda: 

Maandag: alle deuren gaan weer om 8.40 uur open! 

Vrijdag: 8.30 uur koffie ochtend voor alle ouders 

 



 


