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Beste ouders/verzorgers, 

 

Welkom in het nieuwe schooljaar! Zelfs in de vakantie werd het schoolplein goed 

gebruikt; Zomer in Gelderland was een groot succes! Natuurlijk had iedereen 

daarvoor al flink genoten van de zon, ook in Nederland volop aanwezig.  

 

En dus kunnen we maandag a.s 27 augustus de school 

weer samen openen. Wij, team Tormijn staat er klaar voor!  

Bij deze de uitnodiging voor alle ouders en verzorgers om 

samen het schooljaar te openen. Vanaf 8.15 uur staat de 

koffie/thee klaar. Traditie getrouw openen we in het 

Tormijntheater het schooljaar.  

 

In deze Nieuwsbrief leest u vooral praktische zaken: 

 

- Schooltijden, beltijden (let op, is veranderd!) 

- Gymdagen (herinnering) 

- Ingangen 

- Zweminfo 

- Luizen pluizen info 

- Vakantie rooster (herinnering) 

- Kalender site 

- Workshops aanbod (herinnering) 

- Privacy ouderbrief (zie bijlage) 

 

Schooltijden, beltijden (herinnering) 

 

De schooltijden zijn, zoals u weet, iets veranderd; 

Iedere dag gaan de kinderen van 8.25 tot 14.15 uur naar school. Om 8.25 uur 

gaat de eerste bel, de kinderen gaan naar binnen. Dan kunnen we om 8.30 

starten. Dit geldt voor alle groepen. 

 



Op vrijdagmiddag zijn de kleuters, dus groep 1,2 vrij. Om 12 uur mogen ze 

worden opgehaald. 

 

Gymdagen (herinnering) 

 

Ook dit jaar is de gym gepland op dinsdag en donderdag. Zorgt u ervoor dat de 

gymspullen er zijn en (zo na de vakantie…) in de goede maat ;-) 

 

Ingangen 

 

Dit jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar binnen bij de zij ingang, de 

OB ingang. Daar kunnen zij tevens hun spullen kwijt. 

 

Groep 5 t/m 8 gaan naar binnen bij de hoofdingang. 

 

Zweminfo 

 

De kinderen uit groep 3-4 gaan zwemmen, deze eerste les is meteen op a.s 

maandag al om 9.15 uur. Vergeet dus niet ook de zwemspullen mee te geven!  

 

Luizen pluizen info 

 

Iedere maandag na iedere vakantie zijn er weer moeders die luizen pluizen. Heel fijn 

dat de moeders dit willen en kunnen doen! Wilt u de kapsels makkelijk houden die 

dag ;-) 

 

Vakantie rooster (herinnering) 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie  20-okt 28-okt   

Kerstvakantie   22-dec 6-jan   

Voorjaarsvakantie  23-feb 3-mrt   

Pasen    22-apr   

Meivakantie (incl. 

Koningsdag) 23-apr 5-mei   

Hemelvaartsdag + vrijdag 30-mei 31-mei   

Pinksteren   10- jun  11-jun   

Zomervakantie   13-jul 25-aug   

        

 

Na Pinksteren is er, net als dit jaar, een vrije dag. Dus 11 juni is een studiedag. 

Daarnaast is er op 24 september, 3 oktober en 19 april een studiedag gepland. Op 

deze dagen zijn de kinderen vrij. 

 

Kalender site 

 

Op de site vindt u vanaf nu de kalender onder het item “agenda”.  

 



Workshops aanbod (herinnering) 

 

Vanaf vrijdag 31 augustus en vervolgens op 7 september en 14 en 21 september, 

starten we met de eerste workshop ronde. Van 13.00-14.00 uur mogen de kinderen 

vanaf groep 3 t/m 8 kiezen voor een workshop. Komend aanbod, workshopronde 1: 

 

 Kinderyoga 

 Textiel beschilderen 

 Libdub maken 

 Experimenteren met bellen blazen 

 ….. 

 

We zijn erg benieuwd hoe de kinderen dit gaan vinden en zijn ontzettend blij met de 

hulp van ouders. 

 

Om te noteren: 

 

Datum Wat  Wie 

Maandag 27 aug.  1e schooldag Alle kinderen en ouders 

welkom vanaf 8.15 uur 

Maandag 27 aug. 

9.15-10.15 

1e keer zwemmen Gr. 3-4 

Vrijdag 31 aug, 7, 14 en 

21 september.  

13.00-14.00 uur 

Workshop start ronde 1 Gr. 3-8 

Maandag 3 sept.  Schoolverpleegkundige 

Maria Krabbenborg 

Gr. 2 

Maandag 10 sept. 

Algemene ouderavond 

19.30-20.30 uur 

Algemene, zakelijke 

ouderavond 

Alle ouders/verzorgers 

Dinsdag 11 sept. Korfbalworkshop Borculo Gr 3-4-5 

Donderdag 13 sept. OR vergadering Leden OR en team 

Maandag 17 sept. 

18.30-19.30 uur 

Inloopuurtje Alle leerlingen en hun 

ouders/verzorgers 

17-21 sept. Sportweek Neede Gr 5-6-7-8 

Vrijdag 21 sept. Presentatie workshop 

ronde 1 

Gr 3-8 

Zaterdag 22 sept.  

Info volgt. 

Korfbaltoernooi Borculo Gr 3-4-5 

 

Maandag 24 sept. Studiedag team Alle kinderen vrij! 

 

Tot de volgende Nieuwsbrief, over… 
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