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Beste ouders, verzorgers, 
 

Hierbij mijn laatste nieuwsbrief aan u. Vanaf 

maandag zal juf Alice mijn directie taken 

overnemen en juf Fleur zal mijn taken als leerkracht overnemen. Een raar idee, want 

ik ‘zit er nog helemaal in’, nu ik deze brief schrijf. Toch is het afgerond. En hoe! 

Ik ben afgelopen vrijdag enorm verwend door leerlingen, ouders, MR, OR, 

Kindcentrum,  teamleden en (oud)collega’s. Eerlijk gezegd zag ik ertegenop, want 

afscheid nemen…bah. Maar het is goed geweest, voor iedereen. Overdag lekker 

ontspannen met de kinderen naar het zwembad. Wat een feest! Alle kinderen 

hebben genoten van wat lekkers. Na schooltijd nog twee (kleine) recepties, omdat 

het kon buiten bij ’t Haarhoes. Twee vrijwilligers hebben hier de koffie en thee 

geschonken, zo fijn dat dit (weer) kon!De dag is afgesloten met het team, het fijne 

Tormijnteam. We hebben lekker gekookt en gegeten en een goed geproost op al 

het moois.  

Niet te vergeten; er is een appelboom geplant op het plein! 

Een cadeau van het Kindcentrum. Ik was vereerd. Super dat 

deze boom hopelijk garant staat voor succes voor Noordijk en 

het Kindcentrum. Dat iedereen straks “de vruchten kan 

plukken” van alle inspanningen om het Kind centrum te laten 

groeien. 

Rest mij dit te zeggen: bedankt! Bedankt voor alle hulp, 

alle samenwerking en bovenal het vertrouwen dat me 

is gegeven! Ik heb me met hart en ziel ingezet voor de 

fijne school in het prachtige Noordijk!  

Het ga jullie goed! 

Warme groet, Elona 

 

 

  



Even voorstellen… 

Graag wil ik mij via deze weg alvast aan jullie voorstellen. Ik 

ben Alice Grobbee, werkzaam als locatiecoördinator op de 

G.A. van der Lugtschool in Gelselaar en per 1 februari ook 

werkzaam in Noordijk op de Tormijnschool.  

Naast dat ik locatiecoördinator ben, ben ik ook moeder van 

twee kinderen. Een zoon van 5 jaar oud, een dochter van 

bijna 2 jaar oud en woonachtig in Eibergen. De afgelopen 

week heb ik al kennis mogen maken met alle leerlingen op 

school en alle teamleden. Ik zie er enorm naar uit om met 

mijn werkzaamheden in Noordijk te mogen starten, heb er 

heel veel zin in en hoop jullie    allemaal de komende tijd te 

mogen ontmoeten!  

Mocht u mij persoonlijk wat willen vragen of zeggen, op dinsdag en donderdag ben 

ik in Noordijk aanwezig en op verzoek schuif ik graag ook op andere dagen aan. 

Daarnaast ben ik via de e-mail altijd bereikbaar directie@tormijnschool.nl. 

Tot gauw! 

Juf Fleur zal zich later voorstellen… 

 

De nationale voorleesdagen 

De Nationale voorleesdagen zijn weer 

begonnen. Op school zijn de kinderen 

voorgelezen uit het boek 'Maar eerst ving 

ik een monster' van Tjibbe Veldkamp & 

Kees de Boer.  

U besteedt de komende dagen toch ook 

extra aandacht aan het voorlezen? Doen 

hoor, de bibliotheek heeft heel veel 

mooie boeken te leen en het 

lidmaatschap van de bieb is voor 

basisschoolleerlingen helemaal gratis! 

 

10 minuten gesprekken 

Zoals u vast weet; de toetsen halverwege het schooljaar worden deze weken 

afgenomen. Hieruit halen we de gegevens om de komende maanden het onderwijs 

op de juiste niveaus aan te bieden. Immers; ieder kind volgt zijn/haar eigen 

(leer)weg. 

U ontvangt tzt een uitnodigingsmail om u voor de 10 minuten gesprekken in te 

kunnen schrijven. Dan volgt ook het eerste rapport. Wordt dus vervolgd… 



  

 

Ter verduidelijking, in het kort:  

Wat  en wanneer? Wie? Waar? 

Technieklokaal 

31 januari 

Leerlingen groep 7-8 Technieklokaal in Borculo 

10 minuten gesprekken 

Week 7,  

tijden in overleg tzt. 

Alle ouders/verzorgers Op school, in overleg 

Workshop presentatie 

ronde 3, 

18 februari,  

13.00-14.00 uur 

Alle ouders/verzorgers en 

belangstellenden. 

Op school 

  



Rapporten mee 

18 februari 

Alle kinderen  

Voorjaarsvakantie 

21 -25 februari 

 

Alle kinderen  

 

Tot de volgende nieuwsbrief in…. 


