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Einde zomervakantie 

We zijn weer heerlijk gestart. Alle lokalen zijn gevuld en ook alle 

leerkrachten zijn met frisse moed en in goede gezondheid ge-

start. Fijn om te zien dat heel veel leerlingen zelfstandig naar 

school komen. Bij het onderbouwplein zien wij de meeste ouders 

de nodige afstand bewaren en op tijd komen en gaan. Heel fijn, 

dank u wel! 

Wij willen ouders vragen om in de daarvoor bestemde parkeer-

vakken te parkeren en niet op de stoep. Dit is voor de bewoners 

aan de Nicolaas Beetslaan niet prettig i.v.m. het belemmeren 

van zicht bij het uitrijden. Tevens is dit een in- en uitrit voor o.a. de 

brandweer. Bedankt voor uw medewerking. 

 

Informatieavond 

Wij waren voornemens om voor de groepen 1/2, 3, 3/4 en 8 een 

informatieavond te organiseren. Echter hebben wij besloten de 

informatieavonden niet door te laten gaan. Het voelt voor ons 

niet oké om de lokalen te vullen met een groep volwassenen in 

deze (nog steeds) onzekere periode. Wij hopen op uw begrip. 

Alle ouders krijgen vrijdag 3 september via de schoolapp (per-

soonlijke inbox) een informatieblad. Groep 8 is een bijzonder 

jaar. Voor deze ouders maken de leerkrachten een informatie-

film. Deze wordt ook op vrijdag 3 september verstuurd. En natuur-

lijk kunt u met vragen altijd bij de leerkracht terecht.  

 

Startgesprekken 

In het informatiebulletin van vorige week hebben wij u geïnfor-

meerd over de startgesprekken van 13 t/m 17 september 2021. 

Tijdens de startvergadering hebben wij besloten om deze ge-

sprekken fysiek plaats te laten vinden. Op deze manier geven 

wij de ouders de kans om even te ‘spieken’ in de school én in het 

lokaal. Wij verwachten dat ouders in de school de afstand van 

1,5 meter goed kunnen bewaren. 

 

(herhaling)  

Vanaf zondag 29 augustus (19.00 uur) kunt u zich via de school-

app inschrijven voor een startgesprek.  

Startgesprekken zijn geen verplichte gesprekken. Sommige ou-

ders hebben te maken met dezelfde leerkracht als vorig jaar en 

hebben misschien geen nieuwe ontwikkelingen te melden. In 

dat geval is het niet nodig om in te schrijven. 

In de groepen 6 t/m 8 zitten de leerlingen bij het gesprek. 

 

Avond 4daagse  

Wij hebben de wisselbeker nog steeds in ons bezit. Twee jaar ge-

leden waren wij de school met relatief de meeste lopers. Loopt 

u dit jaar weer gezellig mee? Meer informatie kunt u vinden in de 

aparte nieuwsbrief onder het kopje ‘nieuws’ in onze schoolapp. 

Inschrijven kan t/m 2 september. 

 

 
 

 

HULP GEVRAAGD! 

Er zijn nog behoorlijk wat vrijwilligers nodig, met name verkeersre-

gelaars, om de avond4daagse in goede en vooral veilige banen 

te gaan leiden. 

Hierbij de vraag welke ouders van de Toermalijn ondersteuning 

zouden kunnen bieden in de rol als verkeersregelaar. Omdat het 

een evenement is waarvoor een vergunning nodig is vanuit de 

gemeente, is het nodig om vooraf een korte onlinecursus te 

doorlopen. 

Kort voor de start van iedere route, ontvangen verkeersregelaars 

een taak- en postinstructie en worden ingedeeld in tweetallen 

per post, zodat niemand alleen op een post staat. 

Er mag ook per tweetal/duo worden ingeschreven. Dit graag 

even doorgeven bij de inschrijving/reply email. 

 

Aanmeldingen voor 1 dag/ route zou al fijn zijn. Beschikbaarheid 

voor meerdere dagen is zeer gewenst. De organisatie hoopt op 

veel animo!  

Aanmelden kan via: avondvierdaagsedriehuis@outlook.com 

 

Mochten er nog vragen over de rol van verkeerregelaars of de 

onlinecursus zijn, horen we die graag. Centraal contactpersoon 

vanuit de commissie is Janne Venhuis, bereikbaar via 06-

51695074 

 

Muziek in een nieuw jasje 

Dit schooljaar starten we met een nieuwe muziekmethode na-

melijk 123zing! Dit is een fijne methode waarbij de verschillende 

pijlers van muziek aan bod komen. Denk hierbij aan bewegen 

op muziek, muziek maken, zingen, muziek luisteren. De muziek-

leerkracht Siobhán komt om de week in de klas om de lessen te 

verrijken. Siobhán is een ouder van onze school die in het verle-

den een dansopleiding heeft gedaan en dansles heeft gege-

ven. Er ligt een plan om een dansgroep op te starten voor de 

onderbouw en een dansgroep voor de bovenbouw waar kin-

deren zich voor in kunnen schrijven. Om de week zal de dans-

groep samen komen om les te krijgen in dans. Mooie frisse wind 

in de school die aansluit op onze pijlers muziek én bewegen! 

 

Verlof aanvragen 

Komend schooljaar worden verlofaanvragen gemonitord door 

Meester Tim (ICT-er) en juf Carla (schoolleider). Het afhandelen 

van verlofaanvragen zal voornamelijk op dinsdag gebeuren. 

Daarom vragen wij u de verlofaanvragen op tijd in te dienen 

(zo’n 3 weken van tevoren).  

 

Klassenouders 

Ook dit jaar zijn alle groepen weer op zoek naar nieuwe klassen-

ouders. Lijkt het u leuk om deze rol te vervullen, dan kunt u dit 

aangeven bij de leerkracht. Het hoeft niet zo te zijn dat dit elk 

jaar dezelfde ouders zijn. Door dit elk jaar weer opnieuw aan ou-

ders te vragen, krijgen andere ouders ook een kans. 

 

Luizenpluizen 

Wij willen ouders vragen uw kind deze 

week te controleren op luizen. Wij hopen 

dat we na de herfstvakantie het ‘luizenplui-

zen’ weer op school kunnen laten plaats-

vinden. 

 

 

 

 



Verkeersouders gevraagd 

Ook de verkeersouders starten weer met het bieden van hulp bij 

het oversteken. Wij missen op donderdag(morgen) nog hulp in 

de oneven weken. Wie zou het leuk vinden om één keer in de 

twee weken op donderdagmorgen de rol als verkeersouder op 

zich te nemen? Ook alle middagen zijn nog niet gevuld. Aanmel-

den kan via directie. 

 

Greenteam Toermalijn 

Tijdens de zomervakantie hebben een 

heleboel ouders samen met hun kin-

deren doorgewerkt in onze schooltuin. 

Ze hebben fantastisch werk verricht. 

Dankzij deze kanjers staat de tuin er 

nog steeds prachtig bij. Er is keihard 

gewerkt en ook heerlijk gesnoept uit 

de tuin. Wij danken al deze hulpouders 

voor de inzet en hulp! 

   

Al was het wel behoorlijk schrikken toen we gelijk het eerste 

weekend van de vakantie erachter kwamen dat er vandalen in 

onze tuin waren geweest. Ze hebben veel vernield, het was een 

heuse ravage. Alle perenbomen waren uit de grond getrokken 

en stukgemaakt, planten waren uit de grond getrokken, de bak 

van de waterpomp was vernield en overal lag glas en lagen 

bakstenen! We zijn hier erg van geschrokken. Wij willen de moe-

der van Mia, Len & Sef én de moeder van Lieve en Mats hartelijk 

danken, want zij hebben samen met hun kinderen de ravage 

weer helemaal opgeruimd!! 

 

 
 

Gelukkig is er door de inzet van ons Greenteam Toermalijn alles 

weer op orde en staat de tuin er fantastisch bij! 

 

 
 

Open dag Soli 

Binnenkort starten de muzieklessen weer, die Soli op de Toerma-

lijn verzorgd. Maar zou u zelf ook graag aan de slag gaan op 

een (blaas)instrument of slagwerk? Of heeft u kinderen die niet 

(meer) op De Toermalijn zitten en dit graag zouden willen? Zon-

dag 29 augustus van 11.00 - 14.00 uur is er een open dag in het 

Soli Muziekcentrum (naast station Driehuis). Er zijn allerlei instru-

menten te beluisteren en zelf uit te proberen. Soli heeft ook een 

twirlafdeling, die die dag zal demonstreren.  

De open dag wordt georganiseerd in samenwerking met Dans-

school Jolein, die haar lessen ook in het Soli Muziekcentrum ver-

zorgd.  

 

Agenda: 

Zondag 29 aug: intekenen startgesprekken 

Vrijdag 3 sept: informatiebrief naar ouders via de app 

 


