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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is lente! Eindelijk voelen we de temperaturen stijgen. De natuur laat zich horen 

en zien. In de kleutergroep waren er kuikentjes, door de opa van Siem en Luc 

aangeboden. Dat was een feest.  

Daarbij stegen de temperaturen in groep 8 deze week ook even…De citotoetsen zijn 

gemaakt. De toppers uit groep 8 hebben hun beste beentje voorgezet! En nu op 

naar de musical, een andere mijlpaal van de basisschool.  

Na de mei vakantie komt de tijd van PINO feesten, kampen, schoolreisje. Maar 

eerst…in de vakantie Pasen. Op school hebben de kleuters zoals ieder jaar 

paaseitjes gezocht. Groep 8 kinderen hebben de verantwoordelijke taak om de 

eitjes te verstoppen en de kinderen te begeleiden. De paaslunch op school was 

weer geweldig! Wat een prachtige lunches kwamen er voorbij. Iedereen werd 

enorm verwend. Op Klasbord ziet u de mooie foto’s vast voorbij komen. 

 

Formatie komend schooljaar 

 

Nog maar net is alles bekend rondom de formatie van komend schooljaar. Het was 

een puzzel, maar het plaatje is weer erg mooi geworden! De kinderen weten het 

nog niet, we hebben er voor gekozen om het eerst aan de ouders te laten weten. 

Uw kind mag het wel weten, na de vakantie gaan de leerkrachten zelf ook vertellen 

wat ze gaan doen. 

Schrik niet….meester Roy en juf Anouk gaan uitvliegen! Beiden willen ze graag een 

grotere school leren kennen en daar krijgen zij de kans voor. 

Natuurlijk is dit voor de Tormijnschool even slikken, maar….we krijgen ook weer twee 

toppers terug! 

Ook een juf en een meester. Juf Leslie Schuurman komt in groep 1,3,4. Een 

enthousiaste juf die al gewend is aan werken in meerdere groepen tegelijk. En 

meester Jesse ter Avest gaat groep 5-6 les geven. Een meester die zelf gitaar kan 

spelen, een muzikant binnen ons team dus. Beiden kennen ze het dorpsleven en 

beiden willen ze alle nieuwe ontwikkelingen op de Tormijnschool leren en ervaren.  

Hieronder het plaatje voor komend schooljaar: 

Locatie coördinator: Elona te Lintelo (2 dgn) 

Interne begeleiding : Karleen Klein Breteler 

Klasse assistent: Ilse Bielderman (4 dagdelen) 

Groep 7-8: Sonja Grooters en Sanne Floors 



Groep 5-6: Jesse ter Avest 

Groep 1-3-4: Leslie Schuurman 

 

Het is nog niet zover, we maken dit schooljaar gezellig af en maken van het afscheid 

een feestje.  

 

Om te noteren: 
Wat/wanneer Wie Waar 

Mei vakantie 

t/m 5 mei 

Iedereen  

Basketbaltoernooi 

8 mei 

Groep 7-8 (wie wil) Neede 

Fietscontrole 

14 mei 

Groep 7-8 Op school 

Praktisch verkeersexamen 

16 mei 

Groep 7-8 Neede e.o 

Zwemles 

20 mei 

Groep 3-4 Zwembad Neede 

Presentatie laatste 

workshopronde 6 

Groep 3-8 en 

ouders/verzorgers die 

willen komen kijken. 

Op school 

20-29 mei 

Toetsen  

Groep 3-7 Op school 

30+ 31 mei 

Vrij ivm Hemelvaart 

Iedereen  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


