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Studiedag maandag 24 februari 

Maandag 24 februari heeft het team van de Toermalijn een stu-

die dag. Deze dag staat in het teken van ons leesonderwijs en 

de CITO-opbrengsten op schoolniveau. 

Alle kinderen hebben dus een extra dagje voorjaarsvakantie! 

 

School van de week 

De week na de voorjaarsvakantie is De Toermalijn de school 

van de week bij Zwembad de Heerenduinen. Alle leerlingen 

van de Toermalijn kunnen op zaterdag 29 februari van 12.00-

16.00 uur voordelig zwemmen (€2 per leerling). Na de voorjaars-

vakantie zullen alle kinderen een kortingskaartje krijgen waar-

mee ze voordeling toegang krijgen tot het zwembad. 

 

 

10-minutengesprekken (herhaling)  

Maandag 2 maart t/m donderdag 5 maart zijn er weer 10-mi-

nuten gesprekken. Vanaf zondag 23 februari 19.00 uur kunt u 

inschrijven via de schoolapp. Dit kan tot zondag 1 maart 17.00 

uur! Heeft u problemen met inschrijven? Of werkt de schoolapp 

niet naar behoren? Graag bellen of langskomen. Dan wordt het 

meteen verholpen.  

Deze ronde zijn de 10-minutengesprekken verplicht, dus wij ver-

wachten dat alle ouders zich (op tijd) inschrijven. 

 

Meester Kaan ziek 

Afgelopen week is meester Kaan ziek geweest. Hierdoor zijn de 

gymlessen van meester Kaan niet doorgegaan. Enkele leer-

krachten hebben de gymles zelf kunnen geven. Leerkrachten 

zonder bevoegdheid hebben een andere invulling aan de dag 

gegeven. 

Na de vakantie zal meester Kaan weer aanwezig zijn. 

 

Verlof juf Kim, juf Denise en juf Linda 

Na de voorjaarsvakantie zal juf Denise met zwangerschapsver-

lof gaan. Gelukkig is juf Nieke al een poosje extra in de groep 

en zal dan ook de afwezigheid van juf Linda én juf Denise ver-

vangen. Eind maart verwachten wij juf Linda weer terug in 

groep 3. Juf Nieke stopt dan met lesgeven op de Toermalijn om-

dat zij een mooie reis gaat maken! 

Juf Kim gaat 27 maart met zwangerschapsverlof. Zij geeft mo-

menteel op donderdag gymles. Deze lessen zullen vervangen 

worden door juf Rivka Mol. Op maandag en vrijdag staat juf Kim 

momenteel voor groep 4/5. Natuurlijk zijn wij actief op zoek naar 

vervanging voor deze dagen. Zodra er meer bekend is, hoort u 

dit van ons. 

 

 

Voorspeelmoment 

Donderdag 5 maart is er weer een voorspeelmoment van koor 

en orkest. Ook individuele / groepjes kinderen zullen een stukje 

laten horen. U bent uitgenodigd om te komen kijken! 

Aanvang 15.00 in de speelzaal. 

 

Scholenschaaktoernooi 

Op zondag 2 februari was in het Solicentrum het jaarlijkse scho-

lenschaaktoernooi. Na een paar jaar afwezigheid deed De 

Toermalijn weer mee, met maar liefst twee teams! Op school zijn 

op donderdagochtend een paar lessen gegeven en is er ge-

oefend door tegen elkaar te spelen. Voor een paar leerlingen 

was dit de eerste keer dat ze het spel speelden. Dus hoe goed, 

dat ze al mee wilden doen aan het toernooi! Er is ook thuis nog 

flink geoefend met broers/zussen, vaders en opa's. Op de grote 

dag deden er twee teams mee. Het was even wennen, want 

nu werd er ook met een klok gewerkt. De teams zijn 4e en 8e 

geworden. Echt knap en zeker voor de eerste keer! 

 

Agenda 

Vrijdag 14 februari: groep 7 Zwem5kamp! 

Vrijdag 14 februari: groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 17 februari t/m maandag 24 februari:  

voorjaarsvakantie 

Maandag 24 februari : Studiedag: alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 25 februari: MR vergadering 

Vrijdag 28 februari: uitreiking rapporten! 

 

Wij wensen iedereen  

een fijne voorjaarsvakantie! 
 

 

 

 


