
 
   
 

18 juli ZOMERVAKANTIE tot en met 26 augustus 
28 aug 20.00 uur Opmaat voor ouders 
15 sept Algemene ouderavond en verdiepingsavond 

samenwerken vanuit verbinding door Merel Boon 
21 sept 19.30 uur MR-vergadering 

 
 

We willen het nieuwe schooljaar graag samen met de 
ouders openen. 
U bent van harte uitgenodigd op zondagavond 28 
augustus, om 20.00 uur om samen met ons de school op 
te warmen voor de kinderen.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
20.00 uur Welkom: voorstellen van de medewerk(st)ers 
20.15 uur Thema: In beweging 
21.30 uur Drankje en een hapje onder het uitwisselen 
van vakantie-ervaringen. 
Gelegenheid om het nieuwe lokaal van uw kind te 
bekijken. 
22.00 uur Einde avond 
 

De Medezeggenschapsraad heeft laatst weer vergaderd. 
De volgende onderwerpen zijn (onder andere) 
besproken: 

- ouderbijdrage besteding 2015 
- formatie: Carin (IB) wordt directeur Vrije School 

Harderwijk 
- vorderingen PR-commissie 

Geïnteresseerd? Lees meer in de notulen in de map bij 
Eveline (secretariaat) of schuif de volgende keer aan! 
 

 
Dank je, dank je kom maar bij ons op het bankje! 

Alle ouders werden bedankt voor de kleine en grote 
klussen die er dit jaar weer gedaan zijn. 
 

 
 

Melle Groskamp, juf Dorien, Anna Flobbe, Georgey 
Bekoe, meester Lourens, Esmee de Pekelharing-de 
Vries en meester Corstiaan.  
 

Een week van opruimen, terug kijken, afronden en 
afscheid nemen is voorbij. 
Woensdag eerst in de zaal met de hele school. Er 
klonk een lied, een mooi naamgedicht voor ieder kind, 
een klein cadeautje, een woord van meester Harry, een 
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hand van iedere schoolgenoot. Daarna gooide klas 5 
klas 6 op ludieke wijze van het plein! Woensdagavond 
was de afscheidsavond van elkaar. Alle ouders, zesde 
klassers en teamleden aten samen en er was een bont 
programma tot laat. Vandaag halen ze nog hun laatste 
getuigschrift op en dan vliegen ze uit. 
 
Kim, Rachel, Hannah, Raymond, Max, Soender, Esper, 
Luzy, Dagmar, Finn, Luka gaan naar Dingstede. 
Luna gaat naar IBBO, Anne gaat naar het Celeanum in 
Zwolle, Sophya en Lee-Lou gaan naar Terra, 
Joost en Julia gaan naar Stad en Esch. 
 
Rondom deze kinderen staat een enthousiaste 
oudergroep, die vele mooie, geweldige, soms 
ook moeilijke, bijzondere momenten mee maakten in de 
vele jaren met hun kinderen op de Toermalijn. 
We willen hen ontzettend bedanken voor alles wat ze 
gedaan hebben.  
En dat is heel veel in zoveel jaren, voor velen van hen 8 
jaar. Voor één gezin zelfs vanaf 1994!  
Klassen poetsen, handwerkhulp, klassenouder, helpen 
bij een schoolreis, markt-restaurant verzorgen, 
toneeldecor verzorgen, activiteitenlijst maken, zorgen dat 
er bloemen staan elke week ........ de lijst kan nog zo veel 
langer! 
De ouders van Finn, Luka, Hannah, Soender, Julia, 
Sophya en Luzy  blijven nog op school met jongere 
kinderen.  
Een aantal ouders nemen nu ook afscheid van de 
school: 

 Erwin  en Astrid Prent, ouders van Kim 

 Jannie Hatzman en Nanno Kleefstra, ouders van 
Anne 

 Yvonne Kroon, ouder van Luna 

 Cas en Petra Haverman, ouders van Esper en 
Rachel 

 Marieke Muis, ouder van Dagmar 

 Peter en Linda van den Berg, ouders van 
Raymond 

 Carla Hanenburg, ouder van Max 

 Annemargreet en Freddy Vriend, ouders van 
Joost 

 Mirre van der Veer, ouder van Lee-Lou 
 
We wensen jullie alle goeds. 
En schuif nog eens aan bij een Sint Jansfeest of markt! 
 

In September wil ik op school starten met een groepje 
mensen, die het leuk vinden wat kunstzinnige oefeningen 
te doen, die de kinderen vanaf de kleuterklas ook krijgen. 
Schilderen, tekenen en boetseren. Je hoeft er geen 
speciale talenten voor te hebben. Om te beginnen 7x op 
een ochtend, 1x per week, direct na het brengen van de 
kinderen, dus van 8.45-10 uur. Kosten 35 euro voor 7x. 
Geef je op als je in principe belangstelling hebt, de juiste 
ochtend hoor je nog. Fijne zomer. 
Charlotte Luijerink   06-40536802   cmluijerink@telfort.nl 
 

Cor, vader van Esther uit de kleuterklas van juf Herma en 
Helge, lijkt het leuk om met de kinderen uit Ruinerwold, 
die naar de Toermalijn gaan, met een versierde wagen 
mee te doen aan de optocht tijdens het Ruinerwold's 
feest. 
Welke ouders/kinderen uit Ruinerwold e.o. lijkt het leuk 
om mee te doen? 
Graag contact opnemen met Cor (06-22663072  of 
c.drost@kampstaal.com), zodat we kunnen kijken of het 
haalbaar is 10 september mee te doen! 
Hartelijke groet, Cor 
 

Dieuwke Nolan en Jasmijn 
Herma  Faye en Senne  
Klas 1  Doortje 
Klas 2  Cleo 
Klas 3  Kiki 
Klas 4  Julia 
Klas 5  Rebecca 
Klas 6  Vera 
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