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Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Zo aan het begin van het schooljaar is het fijn om te kunnen  
constateren dat iedereen na de zomervakantie weer gezond  
en wel terug is. Dat is een groot goed en om dankbaar voor te zijn. 
En toch….gaan we als team dit jaar van start en verder zonder juf Anke. 
Juf Anke heeft besloten om gebruik te maken van de pensioenregeling.  
Het was haar uitdrukkelijke wens om in het heel klein afscheid te nemen. Een wens die we gerespecteerd hebben. Als team 
hebben we een bevlogen collega en een enorme bron aan ervaring uitgezwaaid.  

 
School open 

Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar is het goed om daar weer even bij stil te staan. 
De leerlingen gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 15.00 uur naar school 
en op woensdag van 08.45 tot 12.30 uur. De groepen 1 en 2 zijn op woensdag vrij! 
Bij aanvang van de dag gaat de schoolbel om 08.40 uur, zodat de lessen ook echt om 08.45 uur 
kunnen beginnen.  
We wijzen u er op dat de schooldeuren om 08.25 uur open gaan. De leerkrachten zijn dan weliswaar 
op school maar zijn er eerder om nog de laatste voorbereidingen voor de dag te kunnen doen. Houdt u, 
wanneer uw zoon/dochter zelf naar school gaat of wanneer u zelf brengt, hiermee rekening. De deuren 
gaan ook echt pas op die tijd open. 
Voor de rust van de leerlingen en voor een goede start van de dag, vragen we de ouder(s)/verzorger(s) 

van de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 om bij de ingang van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Voor een 
korte mededeling kunt uiteraard even mee de school in komen.  

 

Inloop koffie-uurtje 

Zoals op iedere school zijn ook op Toermalijn veel ouder(s)/verzorger(s) die heel betrokken zijn bij de school. De meeste 
ouder(s)/verzorger(s) brengen nu dagelijks zelf hun kind naar school, denken en helpen mee bij activiteiten, ergeren zich aan 
hondenpoep of de verkeerssituatie, hebben gewoon een vraag waarom iets wel of juist niet gebeurt, enz., enz. 
Het zou jammer zijn wanneer die vragen, wensen, ideeën of ergernissen buiten de school of bij het hek blijven hangen. Want 
dan komt er geen antwoord of actie. 
En daar willen we graag wat aan doen! We willen tenslotte een laagdrempelige school zijn waarin 
ouder(s)/verzorger(s) gehoord worden en waarin ouder(s)/verzorger(s) en team elkaar snel en goed 
informeren. 
Iedere eerste dinsdag van de maand, van 08.45 tot 09.45 uur,  hebben we daarom een inloop koffie-
uurtje. U bent op die tijd van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Tegelijkertijd kunt u uw 
wensen, ideeën, vragen e.d. delen met de directeur. 

 
Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief is te lezen op de website van de school. Als u een e-mailadres heeft doorgegeven aan de administratie dan 
ontvangt u de nieuwsbrief ook per mail. Indien u de nieuwsbrief in afgedrukte versie wilt ontvangen kunt u dit laten weten bij de 
administratie van de school. 
 
Jaarkalender 

U heeft bij deze infobrief ook de jaarkalender ontvangen. Bewaart u 
deze goed. Hierin staan de dagen waarop uw zoon/dochter vrij heeft 
en de activiteiten die gepland zijn. De jaarkalender is ook te lezen op 
de website www.toermalijn-sbo.nl  
 
Schoolgids 

De schoolgids 2016-2017 staat op de website. Wilt u deze graag op 
papier ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan de administratie van 
de school, tel. 658066. 
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Zwemmen 

De leerlingen van groep 3 en 4 gaan iedere week op vrijdag zwemmen. Er is een uitloopmogelijkheid van één schooljaar voor 
het geval een leerling meer tijd nodig mocht blijken te hebben om een zwemdiploma te halen. Er is een protocol van het 
zwembad voor kinderen die epilepsie hebben of hebben gehad. Is dat bij uw kind het geval, neemt u dan even contact met de 
school op. Ook staat in het zwembadprotocol beschreven dat een kind bij wie hoofdluis is geconstateerd, niet mag zwemmen 
(het chloorwater doet bovendien de werking van de behandeling teniet). 
Het zwemmen start op 16 september a.s. 
 
Gymdagen 

De groepen hebben op de volgende dagen gym. Zorgt u voor gymkleding, (eventueel) goed schoeisel en een handdoek ! 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AR: Wecycle inzamelactie van sept.-nov. 2016 

De Ar wil graag met de kinderen meedoen met de inzamelactie van kleine elektrische apparaten van Wecylce.  

Jong geleerd, oud gedaan. Het is belangrijk dat jonge mensen leren om afgedankte elektrische apparaten en 

energiezuinige lampen in te leveren voor recycling. Wij willen kinderen en leren dat je afgedankte elektrische 
apparaten en energiezuinige lampen moet inleveren voor recycling en dat ze niet in de vuilnisbak horen. 

‘Wecycle, zodat kinderen leren dat je moet recyclen’. Als je kinderen wilt voorbereiden op de toekomst, is het 

belangrijk dat ze afval als grondstof gaan zien. Dat geldt ook voor 
afgedankte elektrische apparaten.  

De actie loopt van 1 sept. t/m 20 nov. 2016. Kinderen mogen 
onderstaande afgedankte elektrische apparaten meenemen naar 
school en inleveren op de administratie:  

Elektrische apparaten die in een plastic tas passen: o.a. Strijkijzer; 
Broodrooster; Föhn; Krulborstel; Wekkerradio; Waterkoker; 
Tandenborstel; Scheerapparaat; Tosti ijzer; Afstandsbediening tv; 
Routerkastjes; Boormachine; Schuurmachine; Decoupeerzaag; Verf 
afbrander 

 
De AR zorgt voor verdere afhandeling. 
We hopen op een goede actie! De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Jarige Job, zodat de kinderen andere kinderen 
helpen aan een leuke verjaardag.  
 
Allergie 

Na de zomervakantie zijn de leerlingen (soms) in een nieuwe groep gestart. Dylan Snijders zit dit jaar in groep 4/5 wit. Helaas 
heeft Dylan een allergie voor pinda’s, noten en kippenei. Dit betekent dat hij van deze producten en 
van producten waar deze ingrediënten inzitten, een allergische reactie krijgt. Deze reactie kan zo 
heftig zijn dat levensbedreigend is. 
Deze allergie is voor hem heel vervelend. Voor de school is het reden om enkele 
voorzorgsmaatregelen te treffen. Misschien heeft u hierover al iets van uw zoon of dochter gehoord. 
Zo hebben we er gewoonte van gemaakt dat de leerlingen na het (fruit) eten hun handen wassen en 
wanneer ze één van de bovengenoemde producten hebben gegeten, ook hun mond goed schoon 
maken. De leerlingen uit de groepen 3 en hoger gaan, als ze jarig zijn, niet meer in groep 4/5 wit 
langs om de meester of de juf te trakteren.  
We beseffen dat dit voor de andere leerlingen niet altijd even leuk is, maar we gunnen Dylan ook een zo gewoon mogelijk 
plekje op onze school en deze maatregelen zorgen daarvoor. 
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.  
 

Groep gym 

1/2 wit Maandag en donderdag 

3/4 wit Maandag en donderdag 

4/5 wit Maandag en woensdag 

4/5 groen Maandag en donderdag 

5/6 groen Dinsdag en donderdag 

6/7 blauw Maandag en woensdag 

7 groen Dinsdag en donderdag 

7/8 blauw Maandag en woensdag 

7/8 groen Dinsdag en donderdag 


