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Actie Primair onderwijs dinsdag aanstaande
Wellicht heeft u er in het nieuws of in een vorige mail al over gehoord of gelezen maar op dinsdag 27 juni zullen de
basisscholen van Nederland hun deuren één uur later openen. Ook het team van de Toermalijn heeft besloten mee te
doen aan deze actie. Ons bestuur ondersteunt de actie.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn
gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Nu al is er een lerarentekort en in de komende jaren zal
dit tekort schrikbarend toenemen.
Wij willen u vragen uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort
voelen als we nu niet laten horen dat we ons zorgen maken. Het vak moet weer aantrekkelijk worden voor jonge
mensen zodat uw kinderen de komende jaren en ook de komende generaties kinderen goed onderwijs zullen krijgen. U
kunt ons steunen door de petitie te tekenen op www.pofront.nl.

Op dinsdag 27 juni starten de lessen dus om 9.30 uur!!
Vóór 9.30 uur zijn de deuren van onze school gesloten!!

Nieuws van de MR.
Als alles goed gaat zal in 2018 begonnen worden met de nieuwbouw van de Toermalijn. Achter de schermen is de MR
de afgelopen tijd druk in overleg om te zorgen dat de gewenste nieuwbouw zo veilig mogelijk gaat plaats vinden en met
zo weinig mogelijk geluidsoverlast (om ook goed les te kunnen geven tijdens de nieuwbouw). De MR van de Toermalijn
probeert hier zoveel mogelijk op te trekken met de MR van de Spindel. Vragen of opmerkingen over de nieuwbouw of
andere schoolzaken? We horen het graag via mrdetoermalijn@gmail.com of schiet ons aan op het schoolplein.
Daarnaast krijgen we een nieuwe directeur. Vanuit de MR hebben July l’Ortye en Lian de Rooy plaatsgenomen in de
benoemingsadvies commissie. De vacature tekst is inmiddels rond gemaild. Deze mag gedeeld worden op LinkedIn!

Meer nieuws van de MR.
Na vijf jaar gaat July de MR verlaten. Dank July voor
alle inspanningen voor de Toermalijn (en het
overkoepelende Markant) de afgelopen jaren!
Vanaf het nieuwe schooljaar zoeken we een nieuw
lid van de MR (oudergeleding). Wil jij je graag
inzetten voor een (nog) betere school voor je
kinderen en wil je meedenken en advies geven over
het beleid van de school, dan is dit de kans om je op
te geven als lid van de MR. Twijfel je nog of wil je
meer informatie laat het ons dan ook weten via
mrdetoermalijn@gmail.com. We nemen dan graag
contact op om eventuele vragen te beantwoorden.
Op dit moment wordt de MR gevormd door Lian de Rooy, Maartje Damen, Ton Roks (helaas niet op de foto), Miek van
Leijsen (docenten) en Ralph Sebregts, Laura van Kappel, July L’ortye (neemt afscheid) en David Sulman (ouders). Wie
sluit zich hierbij aan?

Vraag van de MR
En dan nu de vraag: We zijn op zoek naar ouders, met een professionele communicatie/PR achtergrond die ons volgend
jaar kunnen helpen met een goed communicatie/PR plan voor de Toermalijn? Mocht je interesse hebben en je willen
inzetten voor een verbetering in de communicatie van de school dan willen we u vragen een mailtje naar Juf Lian de
Rooij te sturen. (lderooij@markantonderwijs.nl). De te formeren werkgroep van docenten en ouders zal met name als
doel hebben om de kernwaarden van De Toermalijn nog beter over het voetlicht te krijgen naar ouders van potentiële
nieuwe leerlingen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Om voor het komende schooljaar/de komende schooljaren een goede planning te kunnen maken willen we alle ouders
vragen om hun kinderen, indien ze voor de Toermalijn willen kiezen, op tijd aan te melden. Dit betekent dat u ook uw
allerkleinsten reeds kunt aanmelden.

Schoolkamp en musical groepen 8
Afgelopen week zijn de kinderen van de groepen 8 op hún laatste schoolkamp geweest. In Kasterlee (De Hoge Rielen)
hebben zij genoten van hetgeen zij daar aan activiteiten kregen voorgeschoteld. Mede dankzij de inzet van veel ouders
is het weer een geweldig succes geworden. Speciale dank gaat uit naar Johan van der Pluijm die onder andere als
stuwende en dragende kracht in de keuken de kinderen van heerlijke maaltijden heeft voorzien. Johan gaat al sinds
mensenheugenis mee met diverse schoolkampen en zij verdient daarvoor alle lof. Johan bedankt!!
Wanneer u als niet direct betrokken ouder de musical(s) van de groepen 8 wilt komen bekijken dan kunt u 4 of 5 of 6 juli
om 09.00 uur aanschuiven bij een van de voorstellingen voor de kinderen van onze school.

Schoolhockeytoernooi
Op woensdagmiddag 5 juli spelen een aantal kinderen uit de groepen 8 mee met het Basisscholenhockeytoernooi 2017.
Dit toernooi wordt gespeeld bij HC Breda (naast AV Sprint) en is van 13:00 uur tot ongeveer 16:00 uur. Iedereen is bij
deze van harte uitgenodigd om ons team aan te moedigen. We zijn nog wel dringend op zoek naar één scheidsrechter,
die de wedstrijden van De Toermalijn kan fluiten. Daarom een vriendelijke, doch dringende oproep.... Kunt en wilt u (of
iemand in uw kennissenkring) ons helpen... laat het alstublieft snel weten aan Meneer Olaf.
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Dinsdag aanstaande starten we om 09.30 uur.
Donderdag 29 juni: alle kinderen vrij.

Jarig
-

Aanstaande maandag zal juffrouw Eva ongetwijfeld door tal van
pareltjes worden toegezongen.
Juffrouw Saskia gaat op 6 juli haar laatste verjaardag op de Toermalijn
beleven. We gaan haar en haar verjaardagen missen.

