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Nieuwsbrief Maart  

 
Beste ouders, verzorgers,  
Hierbij sturen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toe met daarin belangrijke 

data voor de komende periode en nieuwsberichten over de ontwikkelingen 

in en rondom de school. 

Kalender maart 2022  Kalender april 2022 

1 maart ‘Natte zwemles’ groep 5-6 1 april (geen grapje) presentatie 

workshop ronde 4 

 

4 maart Inloopspreekuur 

Jeugdverpleegkundige 

5 april Nationale buitenlesdag 

4 maart Start workshop ronde 4 12 april Technieklokaal groep 7-8 

8 maart Open huis 15 april Studiedag, alle leerlingen vrij 

(Goede vrijdag) 

 

8 maart MR vergadering 18 april 2e paasdag 

9 maart Natuurpark Kronenkamp 

groep 7-8 

20 en 21 

april 

Cito eindtoets groep 8 

11 

maart 

Sportdag groep 1-2-3 

10:30 -12:00 uur 

22 april Koningsspelen 

11 

maart 

NL-doet 25 april Meivakantie t/m 6 mei 

11 

maart 

Start veiligheidsonderzoeken 

groep 6 t/m 8 

 

18 

maart 

Nationale pannenkoekdag 

25 

maart 

Bezoek aan kasteel Ruurlo 

groep 5-6 

29 

maart 

‘Natte zwemles’ groep 5-6 
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Voorstellen 

Beste ouders,  

 

Mijn naam is Fleur Spijkerman, ik ben 24 jaar oud en ik 

woon in Haaksbergen. Ik ben afgelopen zomer 

afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Ik werk op 

maandag en dinsdag op School Noord in Borculo en 

woensdag bij de Kiezel en Kei in Borculo. Sinds kort sta ik 

op de donderdag en vrijdag voor groep 7-8 in Noordijk. 

Ik heb ontzettend veel zin om het komende halfjaar met 

deze groep aan de slag te gaan. 

Naast het lesgeven heb ik ook andere hobby’s. Ik vind 

het leuk om te koken, bakken, lezen en bordspelletjes te 

spelen. 

Mochten er nog vragen zijn, dan laat het gerust weten. We zien elkaar vast 

op school! 

Groetjes 

Fleur Spijkerman 

Aanmelden 3 jarigen op de basisschool 

In februari hebben ouders van 3-jarigen een brief van de gemeente 

ontvangen met het verzoek hun kind op te geven bij een basisschool. Voor 

deze aanmeldingen hebben we onze informatiepakketjes klaar liggen.  

Vanuit Neede, Rietmolen en Noordijk is er een flyer gemaakt ter promotie van 

de verschillende basisscholen. Zie ook de flyer in de bijlage. Ons open huis 

staat gepland op dinsdag 8 maart. Wanneer ouders deze dag niet in de 

gelegenheid zijn een bezoek te brengen aan onze school is het uiteraard 

mogelijk om hiervoor op een ander moment een bezoek te plannen. 

Jeugdverpleegkundige 

Vrijdag 4 maart is er gelegenheid voor ouders om gebruik te maken van een 

inloop spreekuur bij de jeugdverpleegkundige. Zie hiervoor de uitnodiging in 

de bijlage.  

Bewegend leren  

Vanuit onze schoolontwikkeling staat bewegend leren hoog op onze 

agenda. Hierin zijn al veel mooie stappen gemaakt en blijven we ons verder 

ontwikkelen. Onlangs zijn hiervoor weer een aantal mooie materialen 

aangeschaft zoals dobbelstenen, hockeysticks en andere buitenmaterialen 

die helpen om het bewegend leren verder uit te bereiden. Op klasbord 

nemen wij u mee om een beeld te geven hoe dit er in de praktijk uitziet.  
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Flessenactie 

Vanuit de flessenactie die onlangs heeft plaatsgevonden is er een mooi 

bedrag opgehaald van € 98,95 euro dat wij verder zullen investeren in het 

aanschaffen van middelen en materialen voor techniekonderwijs. Bedankt 

voor uw inzameling! 

Veiligheidsonderzoeken 

Jaarlijks monitoren wij leerlingen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Dit 

doen wij doormiddel van de methode Kwink, groepsgesprekken, en 

kindgesprekken. Daarnaast maken we jaarlijks gebruik van een 

meetinstrument om leerlingen onafhankelijk en anoniem te laten aangeven 

hoe zij zich voelen in en om de school. Dit is een kort onderzoek waarbij 

leerlingen digitaal enkele vragen invullen. Wij vinden het belangrijk om te 

weten of ieder kind zich prettig en veilig voelt op school. Het doel van dit 

onderzoek is dan ook om hierin preventief te kunnen handelen. Dit onderzoek 

zal worden afgenomen bij de leerlingen uit groep 6 t/m 8.  

Pannenkoekdag 

In een eerdere mail hebben wij u aangegeven graag ook dit jaar weer deel 

te willen nemen aan de nationale pannenkoekdag op vrijdag 18 maart. 

Hiervoor hebben we al 2 aanmeldingen mogen ontvangen om te helpen 

met bakken. Dat is heel fijn! Graag zouden we hier nog 1 of 2 mensen extra 

bij kunnen gebruiken. Heeft u zich hiervoor nog niet opgegeven en zou u 

willen helpen dan horen we het graag.  

Ouders die helpen met bakken ontvangen t.z.t. extra informatie over de 

planning van deze dag.  

Sportdag groep 1-2-3 

Vrijdag 11 maart is er een sportdag gepland voor de groepen 1-2 en 3. Meer 

informatie hierover ontvangt u van de groepsleerkracht.  

NL-Doet 

Vrijdag 11 maart is er een klusmiddag gepland van 14:30 tot 17:00 uur. 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje 

Fonds laat daarom met NL doet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de 

samenleving zijn. Samen met u willen we ook dit jaar weer een aantal klussen 

in en om de school aanpakken.  

Heeft u deze middag tijd en zin om te helpen? Dan kunt u zich aanmelden 

door de mailen naar directie@tormijnschool.nl. Na de vakantie ontvangt u 

van ons een bericht waarin beschreven staat welke klussen we op deze 

middag willen gaan aanpakken met elkaar, maar noteer de datum alvast in 

uw agenda.   

mailto:directie@tormijnschool.nl
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Welkom 

Eind maart start Lili-Rose Sundahl bij ons op school. Wij wensen haar een hele 

fijne en leerzame tijd op de Tormijnschool! 

  

  


