Nieuwsbrief december 2017
Ouderraad
Sinterklaas op De Toermalijn
Het was weer een drukte van belang op het schoolplein afgelopen
dinsdagochtend 5 december. Iedereen was in afwachting van de
Sint en zijn gevolg. Zou hij in de bus zitten? Nee? Doorrijden
graag! Uiteindelijk bleek hij, na een extra rondje om de school (hij
komt toch wel terug?), met de caravan te zijn gekomen. Met wc
rol en al zoals een goed campinggast betaamd. Maar dan wel in
Sint-stijl: de wc-rol hing keurig netjes aan de krul van de staf!
Nadat juf Jacobien de Sint welkom had geheten en er gezamenlijk
gezongen en gedanst werd op het schoolplein, maakten
Sinterklaas en de Pieten er ook binnen een gezellige boel van.
De Pieten strooiden rijkelijk met snoepgoed, maakten muziek en haalden grapjes uit. De Sint genoot
van alle creativiteit van de kinderen en had voor elke klas een zak vol cadeautjes. Dankjewel
Sinterklaasje, dit was een meer dan geslaagde opmaat naar pakjesavond!
Heel graag tot volgend jaar!

Medezeggenschapsraad
Eind vorig jaar hebben we een oproep gedaan aan de ouders om ons te helpen met een
communicatieplan om de Toermalijn (weer) goed op de kaart te zetten bij toekomstige (en
huidige) ouders in Bavel en omstreken. We hebben hier goede reacties op gekregen (fijn!) en
inmiddels helpen Walther Geerts en Sylvia Verkaart mee aan een Toermalijn PR plan. Ideeën
blijven altijd uiteraard altijd welkom. Vanuit de MR/docenten is Lian de Rooij hierbij
betrokken.
Nieuwe leerlingen
Ook in december verwelkomen wij weer nieuwe kleuters. Veel plezier op de Toermalijn,
Sophia, Florian, Amber en Leän!
Nieuwe leerkracht groep 7b
Hallo allemaal,
Vanaf januari word ik de nieuwe leerkracht van groep 7b, naast Christianne. Tijd dus om me
alvast voor te stellen.
Mijn naam is Anita de Bruin, getrouwd met Edwin en mama van Jesse (11, bijna 12) en Iza
(9). Ik woon in Zevenbergschen Hoek en in mijn vrije tijd ben ik daar dansjuf van
dansgroepjes voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Hiervoor werkte ik op een school in
Oosterhout en daar heb ik inmiddels aan alle groepen les mogen geven. De laatste jaren
echter ben ik vooral werkzaam geweest in de bovenbouw. Na 18 jaar daar gewerkt te
hebben was ik wel toe aan een nieuwe uitdaging op een nieuwe school en ben ik erg blij dat
ik die kans heb gekregen op de Toermalijn.
Ik hoop op een leuke en leerzame tijd en fijne samenwerking met alle betrokkenen.
Kerst
De speciale Kerst nieuwsbrief vindt u in de bijlage.

Bijlagen
- Speciale Kerst nieuwsbrief
- CJG Omgaan met geld
- Inschrijfformulier Baviaoantjes Got Talent
- Kunstenmakers Bavel
Agenda
12 dec.
13 dec.
21 dec.
22 dec.

Staking; de school is gesloten
CREA 7/8
Eindejaarsviering
Alle leerlingen vrij
Kerstvakantie!

8 jan.
10 jan.
12 jan.

Weer naar school
Verkeerstheater groep 3/4
CREA 5/6

