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Ouderraad bedankt! 

Wederom een pluim voor de leden van onze ouderraad! Afge-

lopen dinsdag hebben wij de schoolfotograaf op bezoek ge-

had. Het regelen van alles rondom deze dag vraagt een goede 

voorbereiding. Vooral Priscilla (moeder van Diesel) heeft hier 

veel tijd in gestoken. De dag zelf heeft ook Krista (moeder van 

Thijmen en Sophie) ondersteuning geboden. Bedankt voor jullie 

inzet!! 

 

 

Musical en kamp groep 8 

Wij hebben een nieuwe datum voor schoolkamp groep 8. Ou-

ders zijn op de hoogte. Wij zijn ontzettend blij dat we een fijne 

(bekende) locatie en een mooi programma hebben kunnen re-

gelen. Dat wordt drie lange dagen genieten! 

Naast kamp hebben wij ons beziggehouden met de musical. Wij 

hebben ervoor gekozen om een film te maken. Afgelopen dins-

dag hebben wij de school om kunnen toveren tot een heuse 

filmset! Van 08:00 uur 's ochtends tot 15:00 's middags is de groep 

onder leiding van een echte regisseur bezig geweest met de op-

names en wat hebben zij dit goed gedaan. Wij zijn ontzettend 

trots op de groep! Nu is het wachten op het eindresultaat. Super 

spannend!  

Hoe en of wij de film aan ouders kunnen tonen hangt van mo-

gelijk bijgestelde maatregelen af. Zodra wij hierin duidelijkheid 

hebben, zullen wij de ouders van groep 8 natuurlijk z.s.m. infor-

meren. 

 

Schoolbezoek College van Bestuur 

Vandaag hebben wij de hele dag bezoek gehad van Annema-

rie Trouw. We zijn de dag gestart met een gesprek met directie 

en vervolgens heeft Annemarie alle groepen bezocht. Einde van 

de dag zijn wij samen met het team met elkaar in gesprek ge-

gaan. Annemarie heeft teruggegeven hele mooie dingen te 

hebben gezien. Ze werd blij van alles wat zij gezien heeft rondom 

het werken aan de VierKeerWijzer-thema’s en benoemde ook 

de goede, veilige sfeer in de groepen. “Een kind voelt zich hier 

gezien”. Dat waren natuurlijk hele mooie complimenten! 

 

Honden op het schoolplein  

Wij willen u vragen om geen honden mee het schoolplein op te 

nemen als u uw kind haalt of brengt. Op het schoolplein en in de 

school zijn honden niet toegestaan. Deze regel hebben wij al ja-

ren alleen hebben wij hier niet goed op gehandhaafd. Hierdoor 

zou het mogelijk kunnen zijn dat ouders niet op de hoogte zijn 

van deze regel. Kinderen kunnen angstig (of allergisch) zijn en 

het schoolplein moet voor elk kind veilig voelen. Wij hopen op 

uw medewerking en begrip. 

 

Avondvierdaagse 

Helaas komt ook dit schooljaar de Avondvierdaagse te verval-

len. Gelukkig heeft de organisatie laten weten het te verzetten 

naar de week van 6 september! Meer informatie krijgen wij nog 

en zullen wij plaatsen in het informatiebulletin van donderdag 3 

juni! 

 

Schoolreisjes 

Ondanks alle nog geldende coronaregels hebben wij, naar onze 

mening, voor alle kinderen een ontzettend leuke dag weten te 

organiseren.   

 

We zijn gewend dat het schoolreisje voor alle leerlingen op de-

zelfde dag plaatsvindt, nu is dit vanwege de coronabeperkin-

gen dit jaar net even anders. De plekken/organisatoren van de 

geplande activiteiten zijn die dag alleen voor de Toermalijn be-

schikbaar. De groepen 1/2  t/m 6 worden vervoerd per bus (hier-

bij rekening houdend met bestaande cohorten) en de groepen 

7 en 8 zullen fietsend gaan. Hieronder volgt de planning voor het 

schoolreisje:  

- Op donderdag 10 juni gaan de groepen 3 en 4 naar Natuur-

speeleiland Haarlem.  

- Op donderdag 17 juni gaan de groepen 1/2a en 1/2 b naar 

speeltuin Natuurlijk Zeewijk. Ook gaan op donderdag 17 juni de 

groepen 5, 5/6, 6 en 8 naar het strand. Op het strand worden 

verschillende activiteiten georganiseerd door Seasidesport IJ-

muiden.  

- Op vrijdag 18 juni gaan de groepen 1/2 c en 1/2 d naar speel-

tuin Natuurlijk Zeewijk. Ook gaan op vrijdag 18 juni de groepen 

7a en 7b naar het strand. Op het strand worden verschillende 

activiteiten georganiseerd door Seasidesport IJmuiden.  

 

Meer informatie ontvangt u via de groepsleerkracht. 

Wij willen de commissie bedanken voor de organisatie en wen-

sen de kinderen een gezellige dag toe! 

 

Stem op de Toermalijn! 

Wij zijn genomineerd voor een ANWB Verkeersplein op ons 

schoolplein. Maar om het daadwerkelijk te winnen hebben wij 

uw hulp hard nodig. 

Per provincie kan er maar 1 school zo'n prachtig verkeersplein 

winnen en daarom vragen wij u en al uw familie, kennissen en 

vrienden op onze school te stemmen. 

Via onderstaande website komt u op de stemsite. 

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initia-

tive=de+toermalijn&location= 

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=de+toermalijn&location=
https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=de+toermalijn&location=


 

Het stemmen kan tot 9 juni a.s. , dus maak zoveel mogelijk re-

clame voor de school en laat iedereen op ons stemmen! 

 

De winnende school zal vervolgens op 21 juni geïnformeerd wor-

den door de Adviescommissie van de ANWB. 

Mochten wij de winnende school zijn zal het verkeersplein tussen 

5 juli en 10 september worden aangelegd. Na de zomervakantie 

wordt er dan een datum geprikt voor de feestelijke opening. 

Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw stem en ho-

pelijk worden wij de winnaar van dit prachtige ANWB Verkeers-

plein. 

 

Doe mee met de Musical4daagse! (ingestuurd) 

De culturele sector heeft een zware tijd achter de rug. Het wordt 

tijd dat het weer gaat bruisen in alle prachtige theaters! 

Daarom organiseren zij deze zomervakantie een uniek musical-

project voor kinderen: De Musical4daagse. 

 

Het project is een samenwerking met De Stadsschouwburg & 

Philharmonie Haarlem. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen 

weer even iets leuks kunnen doen deze zomervakantie en zo een 

ervaring krijgen om nooit meer te vergeten. 

Theater? Ooit binnen geweest in dat grote gebouw? Deze zo-

mervakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zelf op het toneel 

staan. 4 dagen zingen, dansen en acteren, dat ga jij doen tijdens 

De Musical4daagse.  

 

De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes 

jaar stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere 

groep maken de docenten binnen vier dagen een musical. 

 

Belangrijk om te weten: 

- 10 t/m 13 juli & 14 t/m 17 Theater Philharmonie Haarlem 

- 09:00 tot 14:00 

- 6 t/m 12 jaar 

- 4 dagen zingen, dansen en acteren 

- meer info: www.musical4daagse.nl/haarlem 

 

Agenda: 

Dinsdag 1 juni: Medezeggenschapsraad vergadering 

 

 

http://www.musical4daagse.nl/haarlem

