Informatiebulletin, 11 november 2021
Gezelligheid op de Toermalijn!
Nu de dagen weer korter worden, is het ook weer tijd voor lichtjes
en gezelligheid. Door de hele school heen branden er sterren
tussen de planeten. Komend weekend komt ook Sinterklaas ons
land weer binnen. Maar eerst vieren wij vandaag Sint-Maarten!
De ouderraad heeft voor alle kinderen een heerlijke mandarijn
verzorgd, dank jullie wel hiervoor!

ouders in de MR en GMR die voortdurend meekijken ondersteunen en adviseren. En er zijn ook ouders die zich aanmelden bij
het begeleiden van uitstapjes zoals zwemmen, schaatsen en/of
scholenbezoek. U leest het al, wij kunnen echt niet zonder uw inzet en willen al deze ouders hartelijk danken voor hun waardevolle bijdrage!
Nationale voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Ook de groepen 7 en 8 van de Toermalijn doen hieraan mee. Op vrijdag 26 november weten wij wie
zich schoolkampioen van de Toermalijn mag noemen en daarna
verder mag in onze regio en misschien zelfs in onze provincie. Altijd weer spannend maar vooral erg leuk!
Pallets af te halen
Regelmatig worden bestellingen op pallets geleverd. Wie heeft interesse in deze gratis pallets? Momenteel hebben wij er twee bij de
hoofdingang staan.

Bezetting
Ook de Toermalijn heeft te maken met zieke/afwezige leerkrachten. In de meeste gevallen kunnen wij de groepen opvangen
met stagiaires en soms nog met collega’s uit de invalpoule. Maar
wanneer wij vier leerkrachten op één dag missen, wordt de bezetting lastig. Vorige week donderdag hebben wij groep 8b
moeten verdelen en voor de dag daarop hadden wij op het
laatste moment de bezetting rond m.b.v. de invalpoule. Dit betekende wel dat er op een andere school een groep naar huis is
gestuurd. U als ouders merkt hier (gelukkig) weinig van, maar
voor ons als school blijft elke dag spannend…
Schooltuinen
Afgelopen periode hebben de kinderen onder begeleiding van
ouders de schooltuinen winterklaar gemaakt. Sommige groepen
konden nog genieten van de radijsjes en worteltjes. Ook de
nieuwe bolletjes zijn weer gepland. Wij willen de vrijwillige ouders
bedanken voor hun inzet. Zonder jullie is het onderhouden van
de tuinen een lastige klus, dank jullie wel!

Inzet ouders
Maar niet alleen voor de tuinen zetten ouders zich in om ons te
ondersteunen. Achter de schermen zijn dagelijks ouders actief
om kinderen en leerkrachten een helpende hand te bieden. Wij
hebben de ouderraad die heel veel organiseert rondom de festiviteiten, ouders die wekelijks komen helpen in onze schoolbibliotheek, verkeersouders die wekelijks helpen bij het oversteken en

Agenda:
Vrij12 november: groepen 1 t/m 4 vrij!
Ma 15 t/m do 18 nov: oudergesprekken

Wij wensen alle kinderen
een fijn Sint-Maartenfeest!

