Nieuwsbrief november 2017
Digitaal Rapport
Het digitaal rapport is weer in te zien op het ouderportaal. Via dit ouderportaal kunt u zien
hoe uw kind zich ontwikkelt. Er is een aanpassing gedaan aan de inlogpagina van het
Ouderportaal, wat er mogelijk voor zorgt dat de inloggegevens die u heeft opgeslagen in de
browser niet meer herkend worden. Deze inloggegevens zijn overigens nog wel gewoon
geldig! Het verwijderen van cookies in de browser wil nog wel eens helpen. Mocht het u niet
lukken om in te loggen op het ouderportaal dan kunt u contact opnemen met de
administratie.
mail:
secretariaattoermalijn@markantonderwijs.nl
telefoon:
0161-432987
Oudergesprekken
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat de planning van de oudergesprekken stroever verloopt dan
gebruikelijk. Door wijzigingen in het Leerlingvolgsysteem Parnassys is het voor ons technisch
onmogelijk om dit te laten verlopen als voorheen. Wij doen onze uiterste best om de voorkeuren van
alle ouders in ons systeem in te voeren, zodat donderdag a.s. een planning van de oudergesprekken
verstuurd kan worden. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u terecht bij de administratie. Alvast
bedankt voor uw begrip en vertrouwen.

Medezeggenschapsraad
Vanaf dit schooljaar zal Barbara de Feijter de vrijgekomen
plek innemen in de oudergeleding van de MR. Vanuit de
docentengeleding komt Olaf Hul ons versterken (in plaats
van Miek). Veel succes gewenst Olaf en Barbara. Heb je
vragen of opmerkingen voor de MR, spreek ons aan, of
stuur een mail naar mrdetoermalijn@gmail.com.
Ouderraad
Woensdagavond 8 november versieren we de school voor
Sinterklaas.
Woensdagavond 6 december versieren we de school voor Kerst.
Vele handen maken licht werk. Opgeven kan via de klassenouders.
Reminder:
Denkt u nog aan het overmaken van de kampbijdrage en/of de bijdrage voor het
kleuteruitje? De bijbehorende brief met het rekeningnummer is aan het begin van dit
schooljaar meegegeven aan uw kind(eren). Graag het factuurnummer vermelden! De details
zijn ook terug te vinden in de kalender.
Geld reeds overgemaakt? Hartelijk dank daarvoor!
Nieuwe leerlingen
Deze maand starten drie nieuwe kleuters bij ons op school. Wij wensen Gijs, Nisrine en Noek
een fijne tijd toe op de Toermalijn.

Afwezigheidmelding (ziekte)
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet op tijd op school kan zijn,
kunt u uw kind op de volgende manieren afmelden:




Via een mail naar de leerkracht. Graag met een CC naar onze conciërge Paul:
psijstermans@markantonderwijs.nl Wanneer de leerkracht zelf afwezig blijkt te zijn,
kan de melding toch doorgegeven worden aan de vervangende leerkracht.
Telefonisch vanaf 8.00 uur op telefoonnummer 0161-432987

Kerst
Het duurt nog even, maar op school zijn we al volop bezig met de voorbereidingen voor de
kerstactiviteiten. Dit jaar spreiden we de activiteiten uit over 2 dagen:
woensdag 20 december (activiteit voor alle kinderen door de leerkrachten aan het einde van
de middag/begin van de avond) en
donderdagavond 21 december om 17.00 uur (kerstdiner).
Over de inhoud van beide activiteiten hoort u later meer.
Donderdag 21 december hebben we een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de
middag op school blijven eten. De school is op die dag om 13.30 uur uit.
Mocht het u niet lukken om van 13.30-15.15 opvang voor uw zoon/dochter te regelen, wilt u dit dan
middels een mailtje kenbaar maken aan de groepsleerkracht? Uw zoon/dochter kan dat tot 15.15
uur op school blijven.

Oproep strijkkralen
Voor de Crea’s van groep 7/8 zijn we op zoek naar strijkkralen. Heeft iemand nog een pot
staan waar niets mee gedaan wordt? Wij kunnen ze goed gebruiken!
Afgeven mag bij Eefje (8b) Alvast bedankt.
Bijlagen
- Brief Juzt, dringend op zoek naar pleegouders
- Brief CJG onderwerp: Boos!
- Sinterklaasnieuws vanuit Bavel Actief
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Inzage digitaal rapport
Maandviering 1/2B - 3B - 5A - 6B en 8A
CREA 7/8
Studiedag: alle groepen vrij
School versieren voor Sinterklaas
Maandviering 1/2C - 4A - 5B - 7A en 8B
Oudergesprekken
Groep 1/2 vrij

