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Goed 2020 

Het team van De Toermalijn wenst alle leerlingen, ouders en ver-

zorgers een goed, gelukkig en gezond 2020! 

 

Kerstborrel en opbrengst ‘Save the Children’ 

Tijdens het kerstdiner bleven veel ouders op het grote plein ge-

zellig samen glühwein en chocolademelk drinken. De ouders 

hadden een mooie bar opgezet en er werd voor een kleine ver-

goeding glühwein en chocolademelk verkocht. De opbrengst 

gaat naar een goed doel, namelijk: Save the Children! Allen be-

dankt voor de bijdrage! Met uw bijdrage kunnen ze alleen-

staande kinderen herenigen met hun ouders, voedsel uitdelen 

en warme kleding geven. Een geldbedrag van €186,50 is inmid-

dels overgemaakt door juf Maud. 

 

De avond van het kerstdiner hebben we ook kunnen genieten 

van onze herder (opa Manus!) en zijn schapen die op het grote 

plein stonden. Erg leuk! 

Bij binnenkomst werd iedereen warm ontvangen door het 

schoolkoor en het schoolorkest. Wat een rijkdom om dit talent 

op school te hebben!  

 

We willen de ouders, opa’s, juffen en muziekdocenten die dit 

hebben mogelijk gemaakt, hartelijk bedanken! Er zijn ook weer 

veel ouders betrokken geweest bij het klaarzetten en opruimen. 

Dank daarvoor! 

 

Staking 30 en 31 januari 2020 

Morgen ontvangt u van ons een brief over de staking van 30 en 

31 januari en de keuze die de medewerkers op de Toermalijn 

maken. 

 

Ouderbijdrage 2019-2020 

Dit schooljaar zullen we het innen van de ouderbijdrage via de 

schoolapp (digitaal) laten verlopen. We zijn al een poosje bezig 

met de voorbereidingen en het is gelukt. Om deze reden sturen 

wij dit verzoek later dan u gewend bent. We verwachten alle 

ouders zeer binnenkort een bericht te kunnen sturen met een 

betaalverzoek.  

Dit schooljaar zullen we de bijdrage voor het schoolkamp in 

groep 8 apart innen. Dit zult u dus ook niet terugzien in het over-

zicht van de ouderbijdrage. 

 

Schoolschaaktoernooi en basketbaltoernooi! 

Vandaag heeft u in de schoolapp onder de knop ‘Nieuws’ 

twee brieven ontvangen voor de inschrijving van 2 toernooien. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze brieven. Ook 

hebben de leerlingen van de betreffende groepen deze brief 

op papier mee naar huis gekregen. 

 

 

 

Gevonden voorwerpen  

Wanneer u bij de hoofdingang binnenkomt, vindt u links naast 

de deur een bak met gevonden voorwerpen. We hebben zo-

juist alle spullen tegenover het kantoor van de directie neerge-

legd. U heeft tot 24 januari de tijd om te kijken of er iets van uw 

kinderen bij ligt. Daarna brengen wij alles naar het goede doel. 

 

Ondernemers in de dop 

In de plusklas is de afgelopen weken gewerkt aan het project 

ondernemen. Er zijn drie bedrijven opgericht die met de grond-

stoffen papier, garen en ringetjes producten hebben gemaakt. 

Ze hebben zich (fictief) ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel, hebben aandelen 

op de markt gebracht, alle-

maal een directeursfunctie 

bekleed en een marketing-

campagne op touw gezet. 

Vandaag was de grote ver-

koopdag. De groep van juf 

Lieke is op bezoek geweest, 

heeft 'verkooppraatjes' ge-

kregen van de verschil-

lende bedrijven en mocht 

daarna inkopen doen. Aan 

het eind was alles verkocht, 

waardoor de bedrijven 

geen verlies hebben gele-

den. Prima gedaan dus! 

 

Groep 6 in de Schouwburg!! 

Op vrijdag 20 december hebben de leerlingen van de groepen 

6A en 6B de kans gekregen om op het podium van de schouw-

burg te staan. Wekenlang hebben zij geoefend onder begelei-

ding van Charo. Een pluim voor de kinderen en de juffen (juf 

Britt en juf Lieke) voor de extra inzet die zij geleverd hebben in 

de drukke decembermaand! Het optreden was een groot suc-

ces!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dubbel Zeskamp  

In de kerstvakantie hebben de leerlingen van de Toermalijn 

weer meegedaan aan het door de Gemeente Velsen georga-

niseerde Dubbel Zeskamp.  

Ieder jaar is dit weer een goed georganiseerd sportief feest voor 

de basisschoolleerlingen uit de gemeente. 

Natuurlijk zijn wij reuzetrots op alle leerlingen van de Toermalijn 

die meegedaan hebben aan Dubbel Zeskamp! Ze hebben zelfs 

de eerste prijs gewonnen! Erg leuk om te zien en wat heerlijk om 

in de vakantie zo sportief bezig te zijn! 

 

Workshop ‘Leer muziek maken in 1 dag’ 

Soli organiseert speciaal voor de ouders van jonge muzikanten 

de Workshop ‘Leer muziek maken in 1 dag’. Meer informatie 

vindt onderaan deze nieuwsbrief. 

 

Berichten van BSO ’t Kwakersnest 

Allereerst toch nog even de allerbeste wensen voor 2020 van 

BSO-team ’t Kwakersnest.  

De afgelopen maanden zijn wij bij BSO t Kwakersnest met allerlei 

activiteiten bezig geweest. Het thema was onder andere 

hoede. Dit resulteerde in veel creatieve uitspattingen en een 

modeshow aan het einde van het traject. De kinderen hebben 

leuke hoeden bedacht en deze op de catwalk laten zien. Veel 

ouders, opa’s en oma’s kwamen kijken en de kinderen konden 

zo de eigen inbreng aan alle ouders laten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de VVE (Voorschoolse opvang methodiek Startblokken) 

gedachte werkt ‘t Kwakersnest vooral met thema’s uit de echte 

wereld. Wij noemen dit culturele activiteiten. De kinderen heb-

ben zelf inbreng en verrijken daarbij de woordenschat en ken-

nis. Onze volgende thema’s zijn ziekenhuis en restaurants. Ver-

der stellen wij graag nog een nieuwe medewerker voor: Sonja 

de Bonte. Sonja werkt vanaf december op dinsdag, donder-

dag en vrijdag mee op de groep. 

 

Op maandag werkt Sander Bohm al een tijd mee als sport me-

dewerker. Voetbal en spel zijn op maandag nu helemaal inge-

burgerd!  

 

Over 2 weken ontvangt u van ons het brede schoolprogramma 

over koken en sport. Vorig kwartaal 2019 zijn de dans- en weer-

baarheid lessen zeer enthousiast ontvangen.  

 

Wij wensen iedereen langs deze weg, weer een mooi kinderop-

vang- en school jaar toe.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team ’t Kwakersnest. 

 

Agenda 

Vrijdag 10 januari: KOFFIE OCHTEND 8.30 -9.00 uur 

Vrijdag 10 januari: letterfeest groep 3 

Dinsdag 14 januari: MR  en OR vergadering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


