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Koningsspelen 

Morgen is het zover, dan zijn de Koningsspelen! Het thema van 

de dit jaar is: ‘Voel je fit’. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u 

hier al kort over geïnformeerd. Hierbij sturen wij u nog kort wat 

aanvullende informatie.  

 

De groepen 1 t/m 4 starten ’s ochtends met een gezond ont-

bijtje in de klas, dit wordt voor ons geregeld. De kinderen hoe-

ven vrijdag dus niet thuis te ontbijten. Wel mogen zij hun gebrui-

kelijke 10-uurtje meenemen. Om 9:30 uur hebben wij een ope-

ning van de Koningsspelen op het bovenbouwplein. Wij zingen 

en dansen dan het lied van de Koningsspelen. De rest van de 

ochtend zijn er diverse spellen voor de kinderen in en om de 

school. Het zou leuk zijn als de kinderen in het oranje of rood-

wit-blauw naar school komen. De groepen 1 t/m 4 zijn de ge-

wone tijd, 12:00 uur, uit.  

 

De groepen 5 t/m 8 gaan aan het begin van de ochtend direct 

naar het strand voor een activiteitenprogramma. Zij hebben bij 

terugkomst in de klas een gezonde lunch, dit wordt voor ons 

geregeld. De kinderen hoeven vrijdag dus geen lunch mee 

naar school. Wel mogen zij hun gebruikelijke 10-uurtje meene-

men voor op het strand. Ook de groepen 5 t/m 8 zijn de ge-

wone tijd, 14:30 uur, uit. 

 

Wij wensen alle groepen morgen veel plezier tijdens de 

Koningsspelen! 

 

Oproep nieuwe MR-leden 

De medezeggenschapsraad (MR) van De Toermalijn bestaat uit 

ouders en leerkrachten. De MR houdt zich bezig met allerlei be-

stuurlijke zaken die de school aangaan, zoals formatie, financiën 

en lopende zaken in de school. Ze geeft adviezen en heeft in 

sommige gevallen instemmingsrecht. Bij haar werkzaamheden 

probeert de MR de belangen van alle leerlingen, ouders, perso-

neelsleden en de school te behartigen.  

 

De personeelsleden van de MR zijn: 

• Arianne Böhm (gr 6) 

• Linda Offerman (gr 3/4)  

• Maud Goedemans (gr 3/4) 

 

De ouders van de MR zijn: 

• Aad Kalkman (vader van Ike en Mette) 

• Eefje Braker (moeder van Jelte, Elise, Mirthe en Femke) 

• Gladys Salvadori (moeder van Vincenzo en Valentina) 

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders 

om zitting te nemen in de MR op de Toermalijn als afgevaardig-

den van alle ouders van De Toermalijn. Dit gaat via verkiezingen, 

ouders van de school stemmen dan op de opgegeven ouders 

om deel te nemen in de MR. Mocht het u leuk lijken, bent u een  

betrokken ouder en wilt u meedenken over beleidszaken? Dan 

kunt u zich na de meivakantie opgeven via het mailadres van 

de MR (mr.toermalijn@atlantbo.nl). Ook kunt u binnenlopen om 

u bij één van de personeelsleden op te geven. Een lid neemt 

voor 4 jaar deel aan een MR, daarna kan hij/zij eventueel nog 

een nieuw termijn aangaan en zichzelf herkiesbaar stellen.   

 

Heeft u verder nog vragen? Loop dan gerust even binnen of 

schiet ons aan op het plein. Ook de oudergeleding kunt u hier-

over bevragen. 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 10 mei komt de schoolfotograaf. Wij hopen dat alle kin-

deren deze dag aanwezig zijn. Ook zal er een afscheidsfoto ge-

nomen worden voor groep 8.  

 

Afgelopen week hebben wij een alvast een lustrumfoto ge-

maakt! Morgen krijgen alle kinderen deze foto als placemat voor 

ons Koningsontbijt. 

 

 
 

Sportnite (groep 4 t/m 8) 

In de meivakantie organiseert sportloket Velsen Sportnite (Fort-

nite in het écht) in Sporthal Zeewijk IJmuiden. Dit houdt in, spelen 

in teams of individueel, overal wapens en munitie te vinden, 

schuilplaatsen zoeken en zorgen dat je op tijd weg bent voor de 

storm! Tijdens Sportnite spelen de deelnemers met nerfguns, 

zachte pijltjes en ander materiaal om elkaar af te gooien of 

schieten. Als je af bent verlaat je het speelveld en zo blijven er 

steeds minder deelnemers over. Uiteindelijk wint 1 persoon of 1 

team. De deelnemers spelen meerdere battles per ronde en er 

wordt op basis van leeftijd gespeeld. 

 

Battles:  

1. 09.00-10.30: Groep 4 & 5 

2. 11.00-12.30: Groep 6 t/m 8 

3. 13.00-14.30: Groep 4 & 5 (inschrijving opent als het eerste 

blok van deze doelgroep vol is) 

4. 15.00-16.30: Groep 6 t/m 8 (inschrijving opent als het eerste 

blok van deze doelgroep vol is) 

 

Let op: wilt uw kind bij een vriendje/vriendinnetje in het team? 

Maak dan vooraf een tweetal en laat via 'opmerking' weten met 

wie uw zoon of dochter een tweetal vormt. Wij proberen deze 

kinderen dan in hetzelfde team in te delen, echter kunnen wij dit 

niet garanderen. Wanneer u dit vergeet te vermelden kunnen 

wij dit helaas niet achteraf nog regelen.  

 

Inschrijven kan via: https://www.sportpasvelsen.nl/sportnite-mei-

vakantie  

 

Hopelijk tot dan!  

Buurtsportcoaches Velsen 

 

Agenda: 

25 april tot 6 mei: meivakantie 

Dinsdag 10 mei: schoolfotograaf!! 

 

Fijne meivakantie allemaal!  
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