Nieuwsbrief september 2017
Start schooljaar 2017-2018
Wat een leuke en gezellig start van het schooljaar hadden we! Met duizenden
bellenblaasbellen werd het nieuwe schooljaar ‘ingeblazen’. 
Leuk om iedereen weer te zien, en een speciaal welkom voor onze nieuwe leerlingen! Wij
wensen jullie een hele fijne schooltijd op De Toermalijn.

Personeel
Inge Meyaard-Hilhorst
Op 10 augustus heeft Inge een prachtige zoon gekregen: Luuk!
Gefeliciteerd! Natuurlijk komt Inge haar baby binnenkort showen. In
januari gaat Inge weer aan het werk.
Martin Bos
Helaas is Martin al lange tijd ziek. In de zomervakantie heeft hij te
horen gekregen dat hij afgekeurd is voor het arbeidsproces. Dit betekent dat wij helaas
afscheid van hem moeten nemen. In groep 7, waar Monique Janssen nu voor Martin invalt,
ontstaat een vacature. Totdat deze vacature is ingevuld blijft Monique.
Willemijn de Jongh
In de zomervakantie heeft Willemijn de Jongh een nieuwe baan gevonden op een VMBO.
Gefeliciteerd en veel geluk, Willemijn!
In groep 3, waar Rowy Dielemans voor Willemijn invalt, ontstaat hierdoor een vacature. Wij
zijn momenteel in gesprek met een paar interne kandidaten en verwachten de vacature na
de herfstvakantie ingevuld te hebben.
Shirley de Peijper
Ook Shirley, onze administratief medewerkster, heeft een nieuwe baan. Zij gaat per 1
oktober op de Montessorischool werken. Een mooie kans voor haar, en wij wensen haar
heel veel plezier en geluk. Ook voor deze vacature zijn wij momenteel intern op zoek.

De Gouden Weken
De eerste 6 weken van het schooljaar noemen wij ‘De Gouden Weken’. Aangetoond is dat
kinderen dan een belangrijke fase van groepsvorming doormaken, zelfs als de groep al jaren
bij elkaar is. Daarom besteden wij in deze weken extra veel aandacht aan allerlei
groepsvormende activiteiten.

Kampen
De komende weken gaan de groepen 3 t/m 7 op kamp! Wij wensen jullie allemaal heel veel
plezier!
Ouderinformatieavond
Op donderdag 7 september is er een informatieavond voor alle ouders. U bent hierover al
apart geïnformeerd, maar voor de zekerheid nog even de tijden:
18.30-19.30u informatie voor alle groepen 1/2 en groepen 5/6
pauze
19.45-20.45u informatie voor alle groepen 3/4 en groepen 7/8
Ook bent u van harte welkom in de Parelklas en in de Plusklas.
Facebook
Wist u dat u ons kunt volgen op Facebook? Een paar keer per week plaatsen wij berichtjes
over de activiteiten op onze school. https://www.facebook.com/detoermalijnbavel/
Van de Ouderraad
Berenboot Kidsrun
Zaterdag 23 september zal tijdens de Vijf van Bavel wederom de Berenboot Kidsrun worden
gelopen. Er wordt verschillend gestart vanaf 15.30 uur voor de
volgende groepen:
Groepen 1+2+3
Afstand: 500 m
Groepen 4+5+6
Afstand: 500 m
Groepen 7+8
Afstand: 1000 m
Inschrijven kan op twee momenten: donderdag 14 september bij De Spindel om 15.30 uur
en vrijdag 15 september bij De Toermalijn om 15.15 uur.
Binnenkort ontvangen alle kinderen een inschrijfformulier die de deelnemers samen met
€2,50 kunnen meenemen naar het inschrijfmoment.
We hopen op veel deelnemers en supporters!

Fietstocht Martine Dooge
Martine Dooge, de mama van Rein en Siem, gaat in
november een stoere fietstocht door Nicaragua maken om
zo geld in te zamelen voor Plan Nederland. Bijgevoegd is een
brief met meer informatie over dit mooie goede doel. Om
nog meer geld in te zamelen organiseert Martine een bingoavond in De Tussenpauz’ op 8 september, waar iedereen van
harte welkom is. Veel succes, Martine!

Voetbalclub zoekt meisjes!
Bijgevoegd is een flyer van vv Bavel. Zij zoeken meisjes voor een voetbalteam.
Agenda september
7
11
12
13
14
18
19
20
21
24
25

Ouderinformatieavond
Kamp groep 4B
Kamp groep 7A
Kamp groep 4A
Groep 1/2 vrij
Kamp groep 3A
Kamp groep 3B
Kamp groep 5B
Kamp groep 7B
Kamp groep 5A
Kleuteruitje
Kamp groep 6B
Kamp groep 6A
5 van Bavel
Studiedag; groep 1 – 8 vrij

