
 
   
 

28 okt Algemene ouderavond. Inloop 19.45 uur met 
koffie en thee, 20.00 uur start avond. 

29 okt 12.15– 13.00 uur Boeken- en mineralentafel 
31 okt 19.30- 22.00 uur Avondje “kleine-cultuur” 
1 nov 10.00 – 14.00 uur Najaarsmarkt 
5 nov  Ouderavond klas 1. Inloop 19.45, start 20.00 

uur 
11 nov Alle leerlingen ’s middags vrij  
11 nov Alle leerlingen om 17.00 uur op school voor 

Sint Maartenviering 
13 nov Ouderwerkavond kleuters en klas 1, 2 en 3 
 

Dinsdag 28 oktober is de eerste algemene ouderavond.  
Juf Nienke zal een voordracht houden over de 
elementen, in je element zijn en wat je daarmee kunt 
om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te treden. 
Aansluitend hierop kijken we naar de toekomst. We 
gaan samen een analyse maken van de school. Waar 
zijn we goed in en waar kunnen we ons ontwikkelen. Dit 
levert bouwstenen op die worden gebruikt in het nieuwe 
schoolplan dat dit jaar wordt gemaakt.  
Inspectierapport 
Voor de zomervakantie is de Toermalijn bezocht door 
de onderwijsinspectie. Zoals u weet heeft de Toermalijn 
het predicaat zwakke school van de onderwijsinspectie 
gekregen in 2012.  
Tijdens de nabespreking met inspectie is afgesproken 
dat er een plan van aanpak opgesteld zou worden voor 
de komende twee jaar. Zowel het inspectierapport als 
het plan van aanpak zijn in de MR besproken.  Op de 
algemene informatieavond wordt het inspectierapport 
en het plan van aanpak toegelicht.  
Het inspectierapport van het laatste bezoek kunt u 
downloaden via onderstaande link:  
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-
U73JC3DJL8UM.pdf 
 

Vrijdag 31 oktober hebben wij een leuke avond 
georganiseerd. Vanaf half acht kunnen jullie meedoen 
aan een van de vijf workshops of jullie komen gezellig 
langs voor een hapje en een drankje.  
De volgende workshops kunnen jullie volgen: 
Een heksje wikkelen van wol, kruidentinctuur maken, 
djembe workshop, een raamhanger van hout met 
kristalletje figuurzagen en het maken van een 
adventskaars. Een aantal voorbeelden staan in de 
vitrine.  
Graag willen wij dat jullie je opgeven voor de 
workshops, dit kan via het volgende mailadres 
renskeclaas@gmail.com. 

De workshops duren tot kwart over negen. Tot tien uur 
is er tijd voor een hapje en een drankje. Wij vragen 2,50 
per workshop, dit is in verband met de materiaalkosten. 
Wij hopen jullie allemaal vrijdagavond te zien, we 
hebben er zin in! 
Lieve groet van de marktcommissie. 
 

 

Volgende week zaterdag is het zover: onze school 
opent zijn deuren voor stad en ommeland om een 
sfeervolle Herfstmarkt te bezoeken. 
De affiches hebben jullie hopelijk opgehangen op een 
plaats waar veel mensen kennis kunnen nemen van de 
markt, anders heb je nog een week de tijd. Je kunt de 
affiche ook op je auto plakken natuurlijk….. 
Ondertussen is bekend dat er zo’n 20 kraamhouders 
zullen komen, zijn de knutsels allemaal bekend (8 
verschillende!), weet iedere ouder die zijn toezegging 
heeft gedaan welke knutsel hij/zij gaat begeleiden of 
wat zijn taak is die dag. 
De knutselkaarten voor die dag kosten 3,50 euro: jullie 
kind kan dan deelnemen aan alle knutsels. 
We wensen ieder een mooi markt toe! 
Loet, Annemieke, Renske, Florine en Dieuwke 
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Wie o wie wil er wat lekkers bakken dat tijdens de 
HERFSTMARKT 1 november as  in het restaurant 
verkocht kan worden door klas 6? De opbrengst is 
bestemd voor het SCHOOLKAMP van de 6

de
 klas. Een 

GOED doel dus! 
In school hangen baklijsten waarop ingetekend kan 
worden. Lever jouw overheerlijke VOORGESNEDEN, 
biologische baksel in op vrijdag 31 oktober voor 16 
uur in het keukentje! Heel graag een kaartje daarbij met 
de ingrediënten. Met grote dank, (de ook bakkende 
ouders van) klas 6. 
 

Voor de najaarsmarkt activiteit zijn we op zoek naar 
vijzels die we kunnen lenen. 
We willen met de kinderen pindakaas maken maar we 
hebben slechts twee vijzels  
tot onze beschikking.  
De kinderen zullen dan wel erg lang moeten 
wachten..... 
We zoeken er eigenlijk nog zes bij, wie heeft er nog een 
vijzel in zijn keukenkastje staan die wel een ochtend 
hard kan werken? 
Patricia, stichting Michael. 
 

Voor de knutsel op de markt voor de 1
e
 klas zijn nog 

heel veel lege jampotjes nodig. Er staat een doos in de 
entree waar de potjes ingedaan kunnen worden. We 
hebben ongeveer 100 potjes nodig, dus vraag ook de 
buren en opa’s en oma’s om potjes.  
 

De werkzaamheden in de Julianastraat verplaatsen 
zich langzaam richting de Wilhelminastraat. Nu zijn ze 
voor de school bezig en ze hopen eind volgende week 
de school voorbij te zijn. Het blijft lastig dat de straat 
slecht toegankelijk is.  Het is echter voor de buurt van 
belang dat auto’s in de parkeervakken worden 
geparkeerd en niet op stoepen en voor uitritten, 
garages e.d. U kunt uw auto ook bij het station 
parkeren en het stukje van het station naar school 
lopen. Dit kost een paar minuten extra.  
 

Rosalie Dekker in klas 3 en Isabel Dekker in de 
kleuterklas van juf Herma. 
Wij heten jullie van harte welkom. 
 

Komende week komen de gevonden voorwerpen weer 
op een tafel in de gang te liggen. Dinsdag, woensdag 
en donderdag graag je eigendommen eruit halen. Wat 
er vrijdag nog ligt mag worden meegenomen. De rest 
gaat weg. 

 

 

Vanaf november kun je, wanneer de kinderen op school 
zijn,  genieten van een yogasessie in de Halde van 
onze school. 
De ultieme oefening om te leren focussen en 
geconcentreerd te blijven wanneer het dagelijkse leven 
gewoon door gaat. 
De yogahoudingen maken dat je meer kracht en 
energie krijgt, daarnaast hebben de houdingen een 
ontspannende werking op lichaam, geest en ziel! 
De serie bestaat uit 7 lessen op woensdagochtend van 
8.45-9.45 (zaal open vanaf half 9). 
Kosten bedragen 45 euro, te voldoen bij de eerste les. 
Draag gemakkelijke kleding en neem een kleedje mee 
voor de eindontspanning (matje heb ik eventueel).  
Opgeven graag voor 3 november! 
OOK ZONDER ERVARING WELKOM! 
 

Dieuwke Doortje en Thijmen 
Herma  Meike en Isolde 
Klas 1  Zenne 
Klas 2  Julia 
Klas 3  Floor 
Klas 4  Vera 
Klas 5  Joost 
Klas 6  Ferre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


