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Inschrijven (herhaling) 

Momenteel zijn wij bezig met de groepsindeling van schooljaar 

2020-2021. Heeft u een kind dat nog niet ingeschreven is? 

Graag z.s.m. aanmelden.  
 

Basisschool badmintontoernooi 

Zaterdag 18 januari heeft “het Dreamteam” de eerste prijs ge-

wonnen in Poule 1 van het basisschool badmintontoernooi. 

Het dreamteam was een samengesteld team van de Toermalijn 

en het Kompas. Het dreamteam bestond uit: 

Lisa (Het Kompas) 

Noor (De Toermalijn) 

Jurrien (Het Kompas) 

Dominic (Het Kompas West) 

Janik (De Toermalijn) 

 

Deze vijf kanjers hebben zeer overtuigend alle wedstrijden ge-

wonnen! 

 

Leerlingraad vergadering 

Zes keer per schooljaar vergadert juf Carla met leerlingen uit de 

groepen 4/5 t/m 8. Vorige week zijn er weer interessante onder-

werpen aan bod gekomen. 

Het Sinterklaasjournaal is geëvalueerd. Graag willen we vol-

gend jaar meedoen met het landelijke journaal of een verhaal 

ernaast (passend) zonder beeldmateriaal. 

De verandering m.b.t. het schoolplein is wederom besproken. 

We zijn in de middenbouw gestart met het scheiden van plastic 

afval. Dit gaat goed, dus zal worden uitgebreid naar de boven-

bouw. Tevens gaan de leerlingen online op zoek naar een 

goede afvalbak voor op het schoolplein. En we hebben gesp-

roken over een éénmalige uitgave van een schoolkrant. Het 

was wederom een nuttig overleg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplaatsen fietsenstalling 

Woensdag 29 januari gaan ze een start maken met het ver-

plaatsen van onze fietsenstalling op het grote plein. De stalling 

bevindt zich nu aan de achterkant van de school (aan de kant 

van de Duin en Kruidberg Mavo). Deze wordt verplaatst naar 

de voorkant van het plein in de buurt van het tweede hek. 

Ze proberen alles vóór het weekend af te hebben. De verwach-

ting is dat alle leerlingen hun fietsen vanaf maandag 3 februari 

in de nieuwe stalling kunnen plaatsen.  

 

High Teacher 

Gister hebben alle scholen van Atlant samen een High Teacher 

gehouden voor alle belangstellenden. Het vond plaats in ‘De 

theeschenkerij’. Er was veel belangstelling voor de Toermalijn 

wat natuurlijk heel fijn is! Binnenkort zullen er gesprekken plaats-

vinden. 

 

 

 

Agenda 

Vrijdag 24 januari: groepen 1/2 vrij! 

Maandag 20 t/m vrijdag 31 januari: CITO toetsen 3 t/m 8 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: leerlingen VRIJ i.v.m. sta-

king 


