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Kinderboekenweek ‘Reis mee’  

Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema 

van dit jaar is ‘Reis mee’. 

Onderaan deze nieuwsbrief 

vindt u een overzicht van alle 

activiteiten op de Toermalijn 

rondom Kinderboekenweek. 

GOED doorlezen hoor,  

anders mist u misschien de 

vlucht op onze kijkavond! 

 

Week tegen pesten 

Afgelopen week was het ‘De Week 

tegen Pesten’. Niet alleen deze week 

besteden we aandacht aan dit on-

derwerp. Maar dit gebeurt wekelijks 

middels de lessen van De Vreedzame 

school. Tijdens de gymlessen van deze 

week hebben de kinderen een sa-

menwerkingsspel gespeeld. Ook 

heeft groep 6A deze week een offici-

eel Heldencontract gekregen! 

 

 

Meester Tim heeft een zoon! 

Meester Tim is afgelopen maan-

dag vader geworden van een 

prachtige zoon genaamd Koen 

Douwe Ben. Alles is goed ge-

gaan. Meester Tim is deze week 

nog lekker aan het genieten 

van het kleine wonder en we 

verwachten hem dinsdag weer 

op school. We wensen meester 

Tim, zijn vrouw Ilse, dochter 

Maud en zoon Koen veel geluk 

samen! 

 

Juf Gerda 

Onze conciërge juf Gerda Dinkla is al een poosje afwezig i.v.m. 

een blessure aan haar arm. Elke week komt zij op school een 

kopje koffiedrinken om even bij te kletsen. Natuurlijk hopen we 

dat ze gauw weer wat vaker mag komen, want we missen haar 

natuurlijk enorm! Beterschap juf Gerda! 

 

BHV op de Toermalijn 

We hebben heel wat gecertificeerde BHV’ers op de Toermalijn 

rondlopen. Afgelopen week hebben zij allemaal de jaarlijkse 

opfriscursus gevolgd.  

 

Top gedaan juffen! Altijd fijn om de 

kennis weer in de school te heb-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporten op de Toermalijn 

Vandaag ontvangt u een aparte nieuwsbrief over de volgende 

activiteiten: 

- schoolvolleybaltoernooi 

- schoolkorfbaltoernooi 

- Volleybalclinic 

  

Wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u een mail sturen naar 

meester Kaan. Voor meer info, zie extra sport-nieuwsbrief. 

 

Feest op kantoor 

Toen juf Carla vanmorgen in alle vroegte op school aankwam 

was het even schrikken. De lieve collega’s van de Toermalijn 

waren haar verjaardag niet vergeten (en zij had het nog wel stil 

gehouden). Het hele kantoor lag vol met ballonnen en confetti. 

Daarnaast kwamen alle klassen om de beurt langs om te zin-

gen. Als klap op de vuurpijl kreeg zij ook nog een privé optreden 

(zie foto hieronder). Bedankt allemaal voor deze feestelijke dag! 

 

 

Agenda 

Maandag 30 september: NIO-toets groep 8 

Woensdag 2 oktober: start KBW 

 

 

 



 

 
 
 
Opening: woensdag 2 oktober 2019 
Om 12.00 uur is de feestelijke opening van de Kinderboekenweek. Als het mooi weer is op 
het grote plein. Het lied van Kinderen voor Kinderen (reis mee) zal klinken en worden 
meegezongen. Er komt voor elke klas een podiumdeel op het schoolplein waar de klas 
omheen kan dansen, u bent uitgenodigd om mee te dansen en zingen. Daarna mogen de 
kinderen meteen mee naar huis.  
 
Vanaf woensdag 2 oktober 8.45 uur: voorlezen in de klas 
Vanaf vandaag beginnen we met voorlezen in de klas. De intekenlijst hiervoor hangt bij de 
deur van de klas. Het is leuk als u een boek kiest, passend bij het thema ‘reis mee’. 
 
Donderdag 10 oktober: bezoek van schrijfster  
Vandaag krijgen de kinderen bezoek van een schrijfster. Zij vertelt onder andere hoe een 
boek gemaakt wordt en koppelt hier een drama activiteit aan. 
 
Vrijdag 11 oktober 11.30 uur: kleedjesmarkt 
Op vrijdag 11 oktober houden wij de kleedjesmarkt. De kinderen vanaf groep 4 mogen een 
handdoek of een kleedje meenemen. Om 11.25 uur zoeken zij een plekje in de school (en bij 
mooi weer ook buiten) en gaan hun boeken verkopen. Voor de duidelijkheid en om het 
simpel te houden hanteren we vaste prijzen. Pockets 50 cent, stripboeken 75 cent en 
gebonden boeken 1 euro. De Donald Duck mag voor 5 cent worden verkocht. Alle kinderen 
kunnen de boeken kopen, ook de kleuters en groep 3. Deze kinderen uitsluitend onder 
begeleiding van een volwassene. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, graag een opa/oma of 
andere ouder regelen. De kinderen mogen vanaf 11.30 uur uit de klas gehaald worden en 
ook ouders zijn uitgenodigd om hun slag te slaan. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen om 
12 uur mee naar huis, de hogere groepen gaan terug naar de klas. 
 
Woensdag 16 oktober: kijkavond 

Uw kind krijgt een ‘boarding pass’ voor de kijkavond. Deze worden in de week van 7 oktober 
aan het oudste kind van ieder gezin meegegeven. Het is de bedoeling dat jullie samen met 
de kinderen op school komen! De ingang is op het grote schoolplein aan de 
Driehuizerkerkweg en u kunt de school verlaten door het speellokaal. Daar staat boekhandel 
Bredero waar u eventueel boeken kunt bestellen. 10% van de opbrengst is bestemd voor 
aanschaf van nieuwe boeken voor de school. 
 
Er zijn twee rondes (onderling ruilen is toegestaan):  

• Vlucht 1:   18.30-19.00 uur.  

• Vlucht 2:   19.15-19.45 uur. 
 
 


