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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….we gaan als team dit jaar van start en verder zonder  
juf Marjon en meester Ronny. Dat is wel even wennen. Gelukkig  
hebben we fijne nieuwe collega’s bereid gevonden om ons dit jaar  
te ondersteunen:  

 juf Wietske, haar kennen we al want zij was vorig jaar ook  
al bij ons op school 

 juf Sjanien is er op maandag, dinsdag en vrijdag 

 juf Brenda is er op vrijdag 

 juf Rieneke vervangt tot aan de kerstvakantie juf Melissa en  

 is er op maandag en vrijdag. Juf Melissa is met zwangerschapsverlof.  
Of liever, zij is nu met bevallingsverlof. Want juf Melissa en haar man  
zijn in de laatste week van de zomervakantie de trotse ouders  
geworden van een gezonde mooie zoon: Ivan.  

En verder verwelkomen we voor dit schooljaar juf Dorien als intern begeleider. 
 
Schooltijden 
Goed om hier weer te noemen: 
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 weliswaar 
eerder op school maar zijn er 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 om 08.25 uur 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 3 tot en met 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.  
 
Verkeersveiligheid Sparrenlaan 
Goed om nog eens onder de aandacht te brengen:  
Ondanks het feit dat de school aan een kleine weg staat, is de verkeersveiligheid niet optimaal.  
Helaas werd dit eerder deze week pijnlijk duidelijk toen een leerling de weg wilde oversteken en 
in botsing kwam met een auto. Gelukkig reed de auto stapvoets en bleef de schade beperkt tot 
 flinke schrik en een heel pijnlijke knie. Maar natuurlijk willen we ook dat niet. 
Aan u ouder(s)verzorger(s) en taxichauffeurs, vragen wij, wanneer u uw kind / de leerlingen aan het  
eind van de dag komt ophalen van school, de Sparrenlaan stapvoets in te rijden vanaf de kant van de 
Boermarkeweg / Wolfsbergenweg. Onze ervaring is dat het daardoor een stuk overzichtelijker en  
daardoor veiliger is. Dank u wel alvast!! 
 
Bezoek inspecteur 
Op dinsdag 3 oktober bezoekt de inspecteur van het onderwijs onze school voor een kwaliteitsonderzoek. Dit 
keer zullen we bezocht worden door twee inspecteurs. Naast een gesprek met de directeur en de intern 
begeleider over de onderwijskwaliteit, de kwaliteit van ondersteuning en het klimaat in de school, maken zij een 
analyse van schooldocumenten en hebben de inspecteurs een gesprek met enkele leerlingen, 
ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. 
Uiteraard laten wij u, via de nieuwsbrief weten, wat de inspectie van onze school vindt. 
 
Inloop koffie-uurtje 
Vanwege het inspectiebezoek, komt het koffie inloopuurtje van dinsdag 3 oktober te vervallen. 
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Fietsen 
Als kinderen zelf op de fiets naar school komen, kunnen ze deze stallen op de plek die de 
leerkracht hen aan het begin van het schooljaar daarvoor aan zal wijzen. De fietsenstalling, aan 
de zijkant van de school bij de onderbouw, is voor de fietsen van de leerkrachten.  
 
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  
 
Klasbord 
Dit schooljaar starten we nieuwe groepen op Klasbord.  
De bestaande groepen op Klasbord van vorig schooljaar blijven tot eind van de 
maand actief daarna worden ze verwijderd. U heeft van Klasbord een mail gekregen 
met de mogelijkheid om een Klasboek te bestellen. Stel alle info van afgelopen 
schooljaar veilig. 
 
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 is gestart op 7 september. 
 
Gymdagen 
De groepen hebben op de volgende dagen gym. Zorgt u voor gymkleding, (eventueel) goed schoeisel en een 
handdoek ! 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trefwoord 

In het eerste project van Trefwoord werken we van 11-29 sept. rond het thema 
“Vooruitkijken”. 
 
We hebben op school de start al achter de rug. Nu de kinderen in een nieuwe klas 
begonnen zijn, is het goed om samen vooruit te kijken: naar wat er dit jaar allemaal 
mag gebeuren, naar hoe je met elkaar om wilt gaan, naar wat je wilt leren, noem maar 
op. Daar denken we alvast over na, maar eigenlijk kunnen we er alleen nog maar over 
dromen. Want wie weet wat de toekomst zal brengen?  
Het bijbelverhaal hierbij vertelt over Mozes en zijn mensen die al heel lang 
vooruitkeken naar een Beloofd Land. Ze zijn er bijna… na veertig jaar. Ze kunnen het 

Beloofde Land in de verte al zien. Ze sturen twaalf verkenners uit om van dichtbij te kijken hoe het land eruit ziet. 
De meesten komen terug met verhalen over reuzen en andere bedreigingen, twee anderen zien juist dat het land 
veel biedt en ze noemen het ‘een land van melk en honing’. Het is maar hoe je kijkt. Daarna horen de kinderen 
over de profeet Bileam. Profeten zijn in de bijbel mensen die vooruit kunnen kijken en vertellen wat ze zien, wat 
ze verwachten. 

Groep gym 

1/2 wit Maandag en donderdag 

3/4 wit Maandag en donderdag 

4 wit /5 groen Maandag en donderdag 

5/6  blauw  Maandag en woensdag  

5/6 groen Dinsdag en donderdag  

6 groen Dinsdag en donderdag 

7/8 blauw Maandag en woensdag 

7/8 groen (a) Dinsdag en donderdag 

7/8 groen (b) Maandag en woensdag 
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