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Kinderboekenweek ‘Reis mee’  

Woensdag 2 oktober 2019 vieren wij de opening van de Kinder-

boekenweek. Als het mooi weer is, dan is de opening op het 

grote plein. Het lied van Kinderen voor Kinderen (reis mee) zal 

klinken en worden meegezongen.  

Er staan weer heel veel leuke activiteiten op het programma. Er 

komt een schrijfster op bezoek en ouders mogen komen voor-

lezen. Vrijdag 11 oktober wordt er om 11.30 uur een kleedjes-

markt georganiseerd. Woensdag 16 oktober houden wij een 

kijkavond.  

Boekhandel Bredero zal wederom aanwezig zijn in het speello-

kaal. Meer informatie hierover volgt! 

 

 

Schoolfotograaf 

Vorige week heeft u via het informatiebulletin informatie gekre-

gen betreffende de schoolfotograaf.  Op maandag 23 en dins-

dag 24 september na schooltijd worden de foto’s gemaakt 

voor broers en zussen die niet op de Toermalijn zitten. U heeft 

zich hiervoor in kunnen schrijven. Als u dat heeft gedaan wilt u 

er dan voor zorgen dat u en uw kinderen 5 minuten voor tijd 

aanwezig zijn.  

Alvast bedankt namens de schoolfoto commissie. 

 

Muziekles op de Toermalijn 

Soli organiseert speciaal voor de ouders van jonge muzikanten 

de workshop ‘Leer muziek in 1 dag’. Meer hierover vindt u on-

deraan deze nieuwsbrief. 

 

Vorige week heeft u een aparte nieuwsbrief ontvangen over de 

muzieklessen op de Toermalijn. Een kleine aanvulling hierop: 

Kinderen die het lastig vinden om een keuze te maken, zijn elke 

donderdag om 14.30 uur van harte welkom om bij de diverse 

docenten het instrument nog eens te bekijken en uit te probe-

ren. Voor vragen kunt u op donderdag terecht bij Marian Mies-

sen. (muziekproject.toermalijn@atlantbo.nl) 

 

Schoolvolleybaltoernooi 

Op woensdag 23 oktober 2019 vindt in sporthal Zeewijk IJmui-

den het schoolvolleybaltoernooi plaats. De activiteit is bedoeld 

voor kinderen uit de groepen 5/6 en 7/8. Meer informatie hier-

over krijgt u volgende week. 

 

Schoolkorfbaltoernooi 

Korfbalvereniging DKV organiseert weer het schoolkorfbaltoer-

nooi in de gemeente Velsen. Net als vorig jaar is het toernooi 

indoor in sporthal Zeewijk.  Het toernooi wordt gehouden op za-

terdag 26 oktober 2019. De start is om 9 uur en duurt tot onge-

veer 14:00 uur. Meer informatie hierover krijgt u volgende week. 

 

Bericht van ’t Kwakersnest 

 

Beste ouders en kinderen van de Toermalijn, 

 

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Het team van 

‘t Kwakersnest en de kinderen hebben zes weken genoten tij-

dens de vakantieopvang.  

De eerste en laatste week verbleven wij in het scoutinggebouw 

van Wiawaha in Driehuis. De eerste week stond in het teken van 

de Gruffalo. De kinderen gingen helemaal op in dit Thema en 

het was dan ook erg gevaarlijk met al deze monsters in het bos! 

In de tweede week was het erg warm en hebben wij ons ver-

diept in het sprookje Aladin en naast waterpartijen en de uitjes 

hebben wij heerlijk in de schaduw vertoefd! Alsof het zo was af-

gesproken paste onze thema activiteiten, met o.a. de Lion King, 

de prinses en de Kikker en Jungle Book prima bij de weergoden. 

De zon wisselde af met regenbuien en daarom deden wij afwis-

selend binnen en buiten activiteiten. De laatste week beleef-

den wij wederom het grote bos avontuur bij Wiawaha, dit keer 

met veel beren en zelfgebouwde tenten!  

Wij willen alle kinderen bedanken voor de gezel-

ligheid en de ouders voor hun complimenten 

en enthousiasme. Het nieuwe BSO-thema 

voor locatie Toermalijn is: hoeden!  

 

Gewijzigde openingstijden:  

Zoals U wellicht heeft gezien zijn wij gestart in een nieuw lokaal. 

We zijn heel blij met deze nieuwe ruimte en de samenwerking in 

de Toermalijn. ’t Kwakersnest is geopend van half 8 tot half 7, 

van maandag tot en met vrijdag.  

 

Brede schoolprogramma oktober en november 2019: 

  

Dans       

Dinsdag 8-10, 15-10, 29-10, 5-11 

4 t/m 7 jaar      

Van 15.30 tot 16.30 uur. 

Kosten: €12, -. BSO-kinderen zijn gratis.  

De lessen vinden plaats in de speelzaal van school.  

 

In de danslessen worden de kinderen op een speelse manier 

meegenomen in de wereld van dans. Door middel van verschil-

lende dansoefeningen warmen we het lichaam op en werken 

we aan de motoriek, balans en verschillende danstechnieken. 

Tijdens de les worden de kinderen gestimuleerd hun fantasie te 

gebruiken en staat lachen en plezier hebben altijd voorop. In 

de danslessen wordt er altijd gewerkt vanuit een verhaal. 

De danslessen worden aanboden door juf Fleur.  

 

Zelfverdediging     

Dinsdag 12-11, 19-11, 26-11 en 3- 12 

8 t/m 11 jaar     

Van 15.00 tot 16.00 uur. 

Kosten: €12,-. BSO-kinderen zijn gratis. De lessen vinden plaats in 

de speelzaal van school. 

 

Tijdens de lessen leren de kinderen de basistechnieken van de 

zelfverdediging. De kinderen leren door middel van verschil-

lende voorbeelden hoe ze alert op een situatie kunnen reage-

ren. Oefeningen worden eerst altijd uit gelegd en voor gedaan, 

vervolgens gaan de kinderen hier in groepjes mee aan de slag. 



Dit alles gebeurt in de veilige omgeving van school. De lessen 

worden aangeboden door Juf Sharon. De kinderen mogen uit 

school in de speelzaal.  

 

Enthousiast geworden? Inschrijven kan door een mail te sturen 

naar fleur@kwakersnest.nl  

Zet daarin duidelijk voor welke lessen je wilt inschrijven en wie 

deze gaat volgen. Het volledige brede schoolprogramma en 

peuterdans staat ook onze website. www.kwakersnest.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Team ’t Kwakersnest. 

 

 

Agenda 

Maandag 23 t/m vrijdag 27 september: Week tegen het pesten! 

Maandag 23 en dinsdag 24 september: schoolfotograaf 

Maandag 23 september: Swimming’s Cool groepen 5, 6a en 6b 

Vrijdag 27 september: groepen 1/2 vrij! 
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