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Genieten 

Wat hebben wij heerlijk genoten van het prachtige weer afgelo-

pen weken. Het was vanmorgen weer even wennen. 

Ook genieten wij van alles wat weer door kan gaan. De kinderen 

van groep 8 lezen weer samen met de kinderen van groep 3, De 

kinderen van groep 8b presenteren over het thema ‘mijn lijf’ in 

groep 1/2., het schoolvoetbaltoernooi en het leraren-volleybal-

toernooi mag weer doorgaan, de kinderen van de groepen 1/2 

hebben een bezoek mogen brengen aan de lammetjes van 

opa Manus en wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen van 

ons paasfeest en de Koningsspelen. Dit geeft energie! 

 

 

 

Zonnebril mee!! 

Morgen komt Kernbouw nieuwe verlichting in de school plaat-

sen. Dit zal vervolgens afgesteld moeten worden. Aangezien het 

licht tijdens het afstellen enorm fel kan zijn, vragen wij de kin-

deren een zonnebril op te zetten op het moment van afstellen. 

Wij willen ALLE kinderen vragen morgen een zonnebril mee te 

nemen naar school! 

 

Binnentuin 

Wij willen de ouders bedanken die vorige week hebben gehol-

pen met het opknappen van onze binnentuin én de ouders die 

morgen in de binnentuin de laatste opknapklussen komen ver-

richten. Het was een flinke klus en wat was het mooi geworden!! 

Klaar om verder ingericht te worden. Maar helaas hebben wij 

afgelopen weekend te maken gehad met vandalisme. Na her-

stel zullen wij de draad weer verder oppakken en er samen weer 

een mooie speel/werkplaats van maken! Iris (moeder van Linde), 

Sterre (moeder van Ot), Leonie (moeder van Lieve en Mats) en 

Edwin (vader van Elina), BEDANKT! 

 

 
 

 

Paasfeest en Palmpasen 

De paasviering is dit jaar op woensdag 13 april. Dit jaar maken 

we paasdozen met een ontbijtje voor een klasgenootje. Op 

maandag 4 april gaan in groep 1 t/m 4 de lootjes mee naar huis 

om in te vullen wat zij wensen als ontbijt, deze lootjes worden ui-

terlijk donderdag 7 april weer in de klas verwacht. De groepen 5 

t/m 8 vullen de lootjes met wensen onder schooltijd in. Na het 

trekken van de lootjes in de klas, krijgen alle kinderen het getrok-

ken lootje weer mee naar huis. 

 

In groep 1 t/m 3 wordt op vrijdag 8 april Palmpasen gevierd. De 

groepen 2 gaan naar Huis ter Hagen en de groepen 3 gaan naar 

de Engelmunduskerk. Ook versieren de kinderen palmpaasstok-

ken in de klas.  

Zoals elk jaar staan bij de kleuteringang en hoofdingang bakken 

waar u lekkernijen in kunt doen. Hierbij kunt u denken aan kleine 

porties lekkernijen die makkelijk te verdelen zijn (kleine zakjes 

paaseitjes i.p.v. één grote zak). De bakken kunnen vanaf maan-

dag 4 april gevuld worden, alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

Bezoek aan de lammetjes 

Afgelopen week hebben de kin-

deren van de groepen 1/2 een be-

zoek mogen brengen aan de lam-

metjes van Opa Manus.  

 

Dat was lang geleden en wat was 

het leuk! Lieve Opa Manus, be-

dankt voor de gastvrijheid. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Afgelopen week zijn er weer wedstrijden gespeeld door teams 

van De Toermalijn. Het tweede meidenteam van groep 7/8 heb-

ben helaas twee wedstrijden verloren, maar zij hebben het weer 

TOP gedaan. Het eerste meidenteam van groep 5/6 is, met twee 

gewonnen wedstrijden en één verloren wedstrijd, door naar de 

volgende ronde. Wij wensen onze teams die door zijn veel suc-

ces!  

 

Techniek op de Toermalijn 

Vandaag hebben de groepen 5 en 6 een techniekles gekregen 

van juf Annelies de Klerk. Groep 6 heeft een krukas gemaakt en 

groep 5 heeft katapulten gemaakt. Zoals u wellicht weet, is tech-

niek een pijler van onze school. De kinderen vonden de tech-

nieklessen erg leuk en er kwamen mooie producten uit de han-

den van de kinderen. Wij willen juf Annelies heel erg bedanken 

voor deze leerzame en creatieve dag. 

 

 



Lege flessen actie groep 6/7 !!! 

Carlijn uit groep 6/7 heeft een hele mooie actie voor Oekraïne 

opgezet. De kinderen van groep 6/7 verzamelen lege flessen en 

het statiegeld dat zij hiervoor terugkrijgen, zullen zij doneren aan 

giro 555. Helpt u mee? Heeft u lege flessen thuis? Dan maakt u 

de kinderen van groep 6/7 én de mensen uit Oekraïne hier heel 

erg blij mee! De flessen kunnen ingeleverd worden bij het lokaal 

van groep 6/7. Alvast bedankt! 

 

 
 

Week van het geld 

Afgelopen week was ‘De Week van het geld’. De groepen 3 en 

3-4 hebben op het plein extra gerekend met geld door middel 

van bewegend leren.  

In de groepen 4 en 5 werd er tijdens Close Reading extra aan-

dacht besteed aan de week van het geld.  

 

 
 

Agenda: 

14 maart t/m 14 april: schoolvoetbal gr. 5-8 

Maandag 4 april: GMR-vergadering 

Woensdag 6 april: Atlant Baantheater 

Vrijdag 8 april: NIO-toets gr. 7  

 


