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Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de drukste, maar ook de gezelligste week van het jaar, krijgt u van ons
de laatste nieuwsbrief van 2019 mee! In deze week staan nog een aantal
leuke activiteiten gepland, waarover u meer kunt lezen in de nieuwsbrief.
Tot slot wensen we alle ouders/verzorgers en leerlingen fijne feestdagen
toe en een fantastisch 2020!

Toermalijn

20 december Kerstvakantie
1
06 januari
Start school
06-10 januari Sani kids (tandarts)
Luizencontrole
10 januari
Bijeenkomst thuislessen 1-2
10 januari
Gr 6-8 bezoek Zuidpleintheater
21 januari
Voorlichting Voortgezet Onderw..
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Belangrijk
Nieuws
3
Betaling ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit
schooljaar bedraagt € 22,50.

Eindejaarsdiner
Woensdag 18 december is er weer een Eindejaarsdiner met de
leerlingen. Alle leerlingen nemen hierbij wat lekkers mee en samen
genieten ze in de klas van een heerlijk diner. De deuren gaan om 17.20u
open en we starten met het diner om 17.30u. Het diner duurt tot 18.45u. U
kunt uw kind(eren) dan ophalen in de klas.
Eindejaarsdiner voor ouders die zich hebben opgegeven!
Tijdens het Eindejaarsdiner voor de kinderen is er voor de ouders die zich
hebben opgegeven ook een diner. De ouderraad organiseert dit diner.

Nieuws
Elke maandagochtend van
8.30-9.15 uur bent u van harte
welkom op onze ouderochtend
in de ruimte van KSH.

Met vriendelijke groet,
Team O.B.S. de Toermalijn

Citotoetsen
Half januari wordt er in de groepen 3 t/m 8 gestart met de afname van de
Cito-toetsen. Dit zijn op school altijd drukke weken, dus voor alle kinderen
geldt: Rust goed uit in de vakantie, dan zien we jullie allemaal in januari
weer ‘Lekker fit’ op school!
In de groepen 1-2 volgen we de ontwikkeling van de leerlingen door
middel van observeren en registreren aan de hand van het
leerlingvolgsysteem BOSOS. Hiervan krijgt u een rapportage als uw kind
5 jaar wordt, halverwege groep 2 en aan het eind van groep 2.

Luizencontrole
Na iedere vakantie hebben we op school een luizencontrole. Zo ook na
de kerstvakantie. Deze zal in de eerste week na de vakantie plaatsvinden.
Wilt u in deze week letten op de kapsels van de kinderen? Lange haren
graag in een simpele staart of los haar. Ingevlochten haar is moeilijk te
controleren. Alvast bedankt!

Het rekeningnummer voor de
Ouderbijdrage is:
NL43INGB0000171324
T.n.v. Oudercommissie De
Toermalijn
Vergeet niet de naam en de groep
van uw kind te vermelden.
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0000 1713Hijkerveld
24
Hoofdlocatie:
5 – 3085 PA Rotterdam - tel. 010-4803603 – fax 010-4814117
Vergeet nietNevenvestiging:
de naam en de groep
Schere 39 – 3085 DT Rotterdam - tel. 010-4809291 – fax 010-2937470
van uw kind te vermelden
www.obs-detoermalijn.nl
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Het is bijna vakantie en we wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een fijne vakantie toe!
We zien iedereen graag weer op maandag 6 januari op school.
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