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Beste ouders, verzorgers, 
 

Allereerst een gelukkig en 

gezond nieuwjaar gewenst van 

ons, het gehele Tormijnteam!  

Ik hoop dat u nog heerlijk geniet 

van de vakantie. Een vakantie 

die eerder begon dan gepland. 

Maar gelukkig….mogen we 

maandag weer gewoon naar 

school! We zullen er een klein 

feestje van maken       

Nieuwjaarsdiner 

Het kerstdiner kon niet doorgaan…maar zoals het er nu uitziet, kunnen we er een 

Nieuwjaarsdiner van maken. Meer informatie volgt.  

Afscheid 

Eind deze maand, op vrijdag 28 januari neem ik 

afscheid van alle Tormijntoppers. Een datum waar ik 

liever aan voorbij ga       Maar goed; bij iedere keuze 

hoort een consequentie en bij deze keuze hoort een 

afscheid. Deze dag ga ik vieren, want ik heb 5 jaar 

mogen genieten van alle saamhorigheid, de 

gezelligheid, de prachtige omgeving en de fijne school 

in Noordijk! 

  



Denkt u aan de Flessenactie?! 

De ouderraad heeft afgelopen jaar een mooi bedrag opgehaald door flessen en 

lege kratten in te zamelen. Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen hebben 

afgelopen jaar heel wat verzameld! Dit was een fijne actie en daarom voor 

herhaling vatbaar. In de 2e en 3e week van januari staan de flescontainers weer 

klaar. Vanaf dan kunnen de lege flessen en kratten weer naar school. 

Dus…misschien alvast een verzamelplekje in 

de schuur leegmaken. 

We weten ook al waar we voor sparen. We 

willen graag nieuw ontwikkelingsmateriaal, 

van deze tijd. We hebben al wat, zoals de B-

bot, maar er is zoveel moois rondom 

techniek en technologie!! Voor alle 

leeftijden. 

Flessen inzamelen is niet alleen goed voor 

onze portemonnee, maar ook erg goed 

voor het milieu! 

We hopen natuurlijk op een mooi bedrag. 

Dank u wel! 

Schoolzuivel 

Helaas heb ik het bericht gekregen dat er helemaal geen schoolmelk zal komen dit 

schooljaar…Gelukkig is er nog het schoolfruit! 

Koptelefoon 

Sinds we met digitale devices werken op school, hebben we gemerkt dat kinderen 

zuiniger zijn op een ‘eigen’ koptelefoon. Ook is het hygiënischer om een eigen 

koptelefoon mee te nemen. Wilt u uw kind vragen of hij/zij nog een goede 

koptelefoon heeft en zoniet, wilt u er dan eentje meegeven voor op school. Dank! 

Ter verduidelijking, in het kort:  

Wat  en wanneer? Wie? Waar? 

10 januari  

weer naar school! 

Alle kinderen  

21 januari, middag 

Start workshops ronde 3 

Kinderen uit groep 4 t/m 8 Op school 

Cito s afnemen 

Vanaf derde week janauri 

Alle kinderen Op school 

28 januari 

Laatste dag juf Elona 

 Op school 

 




