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Ouder GMR gevonden! 

Afgelopen week hebben we Wido Haver bereid gevonden om 

namens de Toermalijn zitting te nemen in de GMR. Wido is de 

vader van Noek (groep 3) en Lieve (groep 6B). Heel fijn! 

Wanneer je in de GMR zit, praat je mee over bovenschoolse za-

ken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwer-

pen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de 

scholen van een schoolbestuur.  

We wensen Wido veel succes in de GMR. 

 

Afval overschot 

We merken dat de vuilcontainers elke week erg vol zitten (en 

soms zelfs te vol). Er komt veel extra afval bij omdat wij op school 

met de leerlingen lunchen. Wij zouden u willen vragen het drin-

ken zoveel mogelijk in bekers mee te geven i.p.v. pakjes drinken. 

Dat zal een hoop ruimte schelen en is ook beter voor ons milieu! 

 

Schoolfotograaf 

Vandaag heeft u in uw persoonlijke inbox een bericht ontvan-

gen over de schoolfotograaf. 

Maandag 23 en dinsdag 24 september komt de schoolfoto-

graaf. Op maandag gaan de groepen 1/2, 3, 7 en 8 op de foto. 

Op dinsdag gaan de groepen 4, 4/5, 5, 6A en 6B op de foto. 

De foto's van broers en zussen worden (onder schooltijd) wisse-

lend op maandag en dinsdag gemaakt. 

Voor kinderen die niet op de Toermalijn zitten, is er ook de mo-

gelijkheid om met het broertje/zusjes op de foto te gaan. 

Deze foto's worden gemaakt op maandag en dinsdag na 

schooltijd. De intekenlijst hiervoor hangt bij de hoofdingang. 

Graag aansluitend inschrijven zodat er geen 'gaten' vallen. 

U heeft tot woensdag 18 september de tijd om in te schrijven. 

 

Toestemmingsformulier medicijnen 

Wij willen alle ouders vragen via de schoolapp het toestem-

mingsformulier (m.b.t. het toedienen van medicijnen) in te vul-

len. U kunt het vinden onder de knop ‘Formulieren’. 

Alvast bedankt! 

 

Muziek op de Toermalijn 

Vandaag zijn de muziekdocenten bij verschillende groepen op 

visite geweest. Zij hebben iets over het instrument verteld en 

aangegeven dat het mogelijk is om muziekles te volgen. 

Hierover kunt u meer lezen in een aparte nieuwsbrief ‘Muziek op 

de Toermalijn’. 

 

 

Extra gym voor de kleuters 

Afgelopen week kwamen er enkele gymlessen te vervallen 

door Swimming’s Cool. Hierdoor had meester Kaan tijd om extra 

gymlessen voor de groepen 1/2 te verzorgen. Dat was natuurlijk 

genieten, gym van een echte sport-meester! 

 
Clinics Korfbal 

Op zaterdag 26 oktober organiseert korfbalvereniging DKV IJ-

muiden voor groep 3 t/m 6 het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. 

Als voorbereiding op dit toernooi biedt korfbalvereniging DKV 

op maandag 16 en woensdag 25 september in sporthal Zeewijk 

clinics aan. Dus ben je van plan mee te doen met het school-

korfbaltoernooi en wil je alvast komen oefenen? Of twijfel je nog 

of je mee wilt doen en wil je gewoon ervaren wat korfbal is? 

Dan kan je via sportpasvelsen.nl je aanmelden voor deze cli-

nics. 

 

Voor wie? 

Groep 3 & 4 van 17.00 tot 18.00 uur 

Groep 5 en 6 van 18.00 tot 19.00 uur 

  

Informatie over de inschrijving voor het schoolkorfbaltoernooi 

zullen betreffende groepen binnenkort ontvangen. 

 

Oproepkrachten gevraagd 

We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om af en toe in 

te vallen als pleinwacht. Wanneer er iemand uitvalt, is het soms 

lastig om vervanging te vinden. U krijgt hier een vrijwilligersver-

goeding voor. Bij interesse graag melden bij directie. 

 

Agenda 

Dinsdag 17 september: MR-vergadering 

 

 

 


