Raafstraat 8
5702 PW Helmond

NIEUWSBRIEF

Schooljaar 2019-2020
Agenda
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag

5 oktober
10 oktober
11 oktober
14 oktober t/m
vrijdag 18 oktober
21 oktober
5 november
7 november
8 november
12 november

Email: info@sbo-de-toermalijn.nl
Website: www.sbo-de-toermalijn.nl

nieuwsbrief 2

Dag van de leraar
inloopavond
kleding wordt opgehaald door Aktie 68
herfstvakantie
koffieuurtje en ouder-/kindactiviteit OB1 en OB2
lesvrije dag (alle kinderen vrij)
nieuwsbrief 3
schoolontbijt
schoolfotograaf

Nieuwe nieuwsbrief
Met ingang van vandaag zal de nieuwsbrief er anders uitzien dan u gewend bent.
In overleg met onder andere de ouderraad hebben we ervoor gekozen niet langer de
mededelingen van de onderbouw en bovenbouw in de nieuwsbrief op te nemen.
Alle ouders kunnen gebruik maken van Klasbord waarop het nieuws uit de klassen gedeeld
wordt.
Een opsomming daarvan in de nieuwsbrief zorgt voor twee keer dezelfde informatie.
Daarom is de nieuwsbrief vanaf nu voor algemeen nieuws dat voor alle ouders/verzorgers
bestemd is.
Ziekmelden
Regelmatig komt het voor dat een kind via het persoonlijk emailadres van de leerkracht ziek
gemeld wordt. We lopen er dan tegen aan dat als die leerkracht er, om welke reden dan ook,
die dag niet is, we niet zijn/haar mailbox kunnen raadplegen en we ouders/verzorgers toch
moeten bellen waar hun kind is.
Verzoek daarom is om uw kind altijd telefonisch, via de receptie van de Toermalijn (0492525273) ziek te melden. Bedankt voor uw medewerking!!

Afspreken met vriendjes/vriendinnetjes
Regelmatig komt het voor dat kinderen onder schooltijd of direct na schooltijd, naar huis
willen bellen om ouders/verzorgers te vragen of ze met een klasgenootje af mogen spreken.
Wij hebben ooit de afspraak gemaakt dat deze afspraken vanuit thuis gemaakt worden. Aan
deze afspraak willen wij ons blijven houden.
Onze school is gezond
Onze school heeft wederom een vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde
School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat èn hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat VOEDING.
Onze keuken, schooltuin, de lessen die hiermee samenhangen, het gebruik van schoolfruit, de
projecten die we doen, in samenwerking met Albert Heijn, hebben er onder andere toe
bijgedragen dat we het certificaat behaald hebben.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Ouderraad
De schoolfotograaf komt op dinsdag 12 november zoals u op de jaarkalender kunt zien.
Informatie hierover, vanuit de ouderraad, volgt zo spoedig mogelijk.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een broertjes/zusjes foto te maken van kinderen die op
de Toermalijn zitten. Ook hierover volgt voor desbetreffende ouder(s)/verzorger(s)
informatie.
Herfstvakantie
Het voltallige team van de Toermalijn wenst u nu alvast een hele fijne herfstvakantie toe!
Geniet ervan!!
Kledinginzameling
We kunnen u er niet vaak genoeg aan herinneren dat er tijdens de inloopavond weer
gelegenheid is om gedragen kleding in zakken op school in te leveren.
Op vrijdag de 11e kan dat nog tot 10.30 uur want daarna wordt alles opgehaald door de
stichting Aktie68 uit Maastricht. ( www.stichtingaktie68.nl)
Keuken
Juf Anja en juf Maria willen in de keuken op school weer jam/appelmoes gaan maken. Als u
dus kleine HAK potjes (geen grote) heeft, kunnen zij die heel goed gebruiken. U kunt deze
inleveren bij de receptie.

