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Kinderboekenweek ‘Reis mee’  

Wat hebben we gisteren een geluk gehad bij de opening van 

de Kinderboekenweek. Het was 

droog en dat was natuurlijk ook erg 

fijn voor alle voertuigen die door de 

leerlingen (met hulp van ouders) ge-

maakt zijn voor het thema ‘Reis 

mee!’ 

In het vorige informatiebulletin heeft 

u kunnen lezen wat er allemaal op 

de Toermalijn gaat gebeuren 

rondom de KBW.  

 

MR-lid gezocht! 

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft tot taak om 

het beleid en processen van het schoolbestuur en van de 

school positief kritisch te volgen. 

De MR is gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en 

heeft, volgens de wet op medezeggenschap, afhankelijk van 

het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht. Zo moet de 

MR instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het school-

reglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij 

hulp in en aan school. De MR adviseert over onderwerpen als 

de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, een belang-

rijke verbouwing van de school en aanstelling van de schoollei-

ding. De MR richt zich dus op onderwerpen op financieel, orga-

nisatorisch en beleidsmatig vlak.   

 

De MR van De Toermalijn bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. 

Onze wens is om dit uit te breiden met minstens één ouder. 

Lijkt dat u interessant dan nodigen we u van harte uit om op 

dinsdag 12 november om 20.00 uur bij ons aan te schuiven in de 

lerarenkamer om eens te kijken hoe dat gaat en om daarna te 

beslissen of u zich verkiesbaar zou willen stellen. Vaker mee-

draaien voordat u de beslissing neemt is ook mogelijk natuurlijk. 

 

Heeft u vragen over de inhoud van het werk van de MR, stuur 

ons dan een e-mail (mr.toermalijn@atlantbo.nl) of spreek één 

van de MR-leden aan op het schoolplein. Dat zijn Aad Kalkman 

en Eefje Braker. Teamleden die u aan kunt spreken zijn juf Linda, 

juf Arianne en juf Carla. 

 

 

 

MR-vergadering 1 oktober 

Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 1 oktober hebben we 

gesproken over het school(jaar)plan en over de schoolgids. 

Verder stond o.a. de informatieavond, de verdeling van de 

groepen en het overblijven (Move Mates) op de agenda. 

Elke vergadering maken wij een notulen en na goedkeuring 

wordt deze op de site geplaatst. 

 

Ontruiming 

Vorige week vrijdag heeft een ontrui-

mingsoefening plaatsgevonden. Het 

alarm werd in werking gesteld en in op-

dracht van de leerkrachten verlieten de 

leerlingen het gebouw. Zonder een en-

kel spoor van paniek waren alle kin-

deren binnen enkele minuten de school 

uit naar de verzamelplaats op de pleinen. 

Door de Bhv’ers werd de school gecontroleerd op achterblijvers 

en werden deuren gesloten. Nadat de school gecontroleerd 

was en de leerlingen veilig waren, mochten zij terug de school 

in. 

Er waren toch wat kinderen met tranen, maar wij kijken zeer te-

vreden terug naar een geslaagde oefening! 

 

Schaaktalent gezocht! 

We willen als school graag mee gaan doen aan het schaak-

toernooi voor scholen. Welke ouder (buurman of -vrouw, oma, 

opa...…..) vindt het leuk om kinderen de beginselen van het 

schaken te leren? Het aantal momenten is in onderling overleg, 

maar bij voorkeur wel op donderdagochtend. Reacties graag 

naar marian.miessen@atlantbo.nl. 

  

 

Agenda 

Woensdag 2 t/m woensdag 16 oktober: Kinderboekenweek 

Woensdag 9 oktober: Swimming’s Cool groepen 7 en 8 

Vrijdag 11 oktober: PET IJmond groepen 7 en 8 
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