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Kerstviering 

Vanmorgen hebben we kunnen genieten van twee kerstvierin-

gen in de Engelmunduskerk. Onder begeleiding van Barbara 

werd het kerstverhaal verteld en uitgespeeld. Alle groepen heb-

ben een optreden mogen verzorgen. Ook het schoolkoor heeft 

een belangrijke rol gehad tijdens beide vieringen. En wat fijn om 

te zien dat er zoveel ouders en andere bekende mensen zijn 

komen kijken. Bedankt voor uw betrokkenheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst crea op de Toermalijn 

Vorige week hebben de leerlingen van de middenbouw weer 

volop kunnen knutselen tijdens de kerst-crea. Afgelopen week 

waren de leerlingen van de bovenbouw aan de beurt. Tijdens 

deze kerstcrea momenten hebben heel veel ouders zich inge-

zet om de leerlingen (en leerkrachten) te ondersteunen.  

Bedankt voor jullie hulp, echt heel fijn!! 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 in de Schouwburg 

Vrijdag 20 december (morgen!!) zal groep 6 te zien zijn tijdens 

de kerstshow Scrooge in de Stadsschouwburg Velsen. We wen-

sen onze toppers heel veel succes en plezier. Een mooie bele-

venis om mee te mogen maken! 

 

 

 

Nieuwjaars koffie ochtend 

Vrijdag 10 januari willen wij u van harte uitnodigen op onze 

Nieuwjaars koffie ochtend. Het vindt plaats in de speelzaal van 

8.30 – 9.00 uur. U komt toch ook? 

 

 

 

Staking 

De AOb-leden hebben zich uitgesproken: donderdag 30 én vrij-

dag 31 januari is de wens om wederom een staking te houden 

in het basis- en voortgezet onderwijs. “Het kabinet heeft na alle 

acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld”, zegt 

AOb-voorzitter Eugenie Stolk.  

Na de kerstvakantie zullen wij inventariseren welke leerkrachten 

van de Toermalijn bereid zijn te gaan staken. Daarna kunnen wij 

aangeven of ook de Toermalijn dicht zal gaan deze twee da-

gen. Wanneer wij meer informatie hebben, zullen wij u verder 

over informeren. 

 

Agenda 

Vrijdag 20 dec: groepen 1 t/m 4 vrij  

Vrijdag 20 dec: groepen 5 t/m 8 12.00 uur uit! 

Maandag 23 dec t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie! 

Dinsdag 24 december: Volg die ster!  

Vrijdag 10 januari: koffieochtend  

 



 


