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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 september 2022  Kalender oktober 2022 

29 aug – 

2 sept 

Omgekeerde 

oudergesprekken 

5 okt Start Kinderboekenweek 

6 sept Inloop spreekuur 

schoolverpleegkundige 8:15 

uur  

12 okt Studiedag alle leerlingen vrij 

16 sept Studiedag alle leerlingen vrij 17 okt Deze week oudergesprekken 

20 sept Schoolzwemmen groep 3-4-6 18 okt Schoolzwemmen groep 3-4-6 

22 of 23 

sept 

Technieklessen groep 7-8 

vanuit Bronkhorst High Tech 

Ruurlo 

24 okt Start Herfstvakantie t/m 28 

oktober 

22 sept Informatieavond 

Groep 1-4 18:00 – 19:00 uur 

Groep 5-8 19:15 -20:15 uur 

 

 

29 sept Needse Sportdag 
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Stagiaires 

Dit schooljaar zijn er twee stagiaires die bij ons op 

school komen stage lopen. Floor Heijdeman en 

Mandy Stedeker.  

Floor Heijdeman start met haar stage op maandag 29 

augustus en is iedere maandag en dinsdag aanwezig 

in groep 1 t/m 4.  

Mandy Stedeker start haar stage op donderdag 1 

september en is iedere donderdag en vrijdag in groep 

5 t/m 8.   

Beide stagiaires zullen zich spoedig aan u voorstellen.  

Wij wensen hen een hele fijne en leerzame tijd op de Tormijnschool!  

Hulp gevraagd 

Alle leerlingen ontvangen volgende week een ‘hulp gevraagd’ brief. Middels deze 

brief willen wij uw om hulp vragen bij activiteiten en workshops. Zou u deze brief 

ingevuld weer willen meegeven aan uw kind. Deze kan worden ingeleverd bij de 

groepsleerkracht.  

Toestemming beeldmateriaal 

Naast de hulp gevraagd brief ontvang u ook een brief waarin wij uw toestemming 

vragen voor het gebruiken van beeldmateriaal. Hierop kunt u aangeven waar u wel 

of geen toestemming voor geeft. Ook deze brief ontvangen wij graag ingevuld 

terug bij de groepsleerkracht. 

Informatieavond 

Op donderdag 22 september houden wij onze 

jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond kunt u 

o.a. kennismaken met de nieuwe groepsleerkrachten 

en geven zij informatie over wat u en de leerlingen dit 

schooljaar kunnen verwachten.  

De informatieavond is als volgt gepland: 

18:00 tot 19:00 uur groep 1 t/m 4 en van 19:15 tot 20:15 uur groep 6 t/m 8.  

Wij hopen van elke leerling een ouder deze avond te ontmoeten.  

Schoolverpleegkundige 

Dinsdag 6 september is de schoolverpleegkundige aanwezig en heeft u de 

mogelijkheid om van 8:15 tot 9:00 uur vrijblijvend binnen te wandelen. Zij kan u 

ondersteunen bij vragen over opvoeding, pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid, 

vaccinaties etc. Maar ook voor lengte, gewicht, gehoor of ogentest staat zij klaar 

om hierin te ondersteunen. Zie hiervoor ook de bijlage.  

 

 


