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Kinderboekenweek
Afgelopen donderdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een
zeer drukbezochte expositie. Oma’s en opa’s maar ook papa’s en mama’s
hebben kunnen zien over welke creativiteit de kinderen beschikken. Naast de
werkstukken van de kinderen konden de museumbezoekers de spullen zien
die dezelfde opa’s en oma’s hadden ingebracht voor de tentoonstelling:
hijskranen, modelauto’s, vlooienspellen, bouwstenen, oude telefoons (met
draaischijf en schoolbordkrijt(!!), veel kinderboeken uit lang vervlogen tijden
en veel andere zaken waren te bewonderen. We willen u allemaal, maar in het
bijzondere de opa’s en oma’s heel hartelijk danken voor uw inbreng en het
voorlezen aan de kinderen. We onthouden vooral het motto van deze
Kinderboekenweek: “Opa’s en oma’s, voor altijd jong!”

Ouderportaal
In de 4e week van november staan de voortgangs-/oudergesprekken gepland. Met ingang van dit schooljaar zullen
we de planning voor deze gesprekken digitaal laten verlopen. Hiervoor ontvangt u begin november een
inplanverzoek. Om er voor te zorgen dat dit straks vlot kan verlopen is het belangrijk dat u checkt of u probleemloos
kunt inloggen in ons ouderportaal. Hiervoor heeft u eerder al een inlognaam en wachtwoord ontvangen. We
verzoeken u dringend om dit uit te testen. Mocht u uw wachtwoord niet meer weten dan kunt u dit op het
inlogscherm aangeven en ontvangt u van ons een nieuwe wachtwoord. Mocht u ook uw inlognaam niet meer weten
dan dient u dit aan te geven bij Shirley (administratie) door haar een email te sturen met als onderwerp inlog
ouderportaal. Haar email adres is secretariaattoermalijnt@markantonderwijs.nl.
U kunt rechtstreeks inloggen via: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen. Maar er staat ook een link
(Parnassys) op homepage van onze website. Als u normaal kunt inloggen, hoeft u verder niets te doen.
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Fietsverlichting
Afgelopen vrijdag zijn de fietsen van alle kinderen die met de fiets naar
school waren gekomen, gecontroleerd op de verlichting. Het doet ons
deugd u te kunnen melden dat de meeste fietsen in orde zijn bevonden.
Belangrijk, want in de almaar donker wordende dagen is goede
zichtbaarheid van groot belang.
We willen alle ouders die hebben meegeholpen bij de controle hartelijk
bedanken voor hun inzet.

Overblijven
Indien u nog niet in de gelegenheid bent geweest, willen we u vriendelijk verzoeken de bijdrage voor het overblijven
over te maken. Graag zien we de betalingen voor 30 oktober aanstaande tegemoet.
Bij deze nogmaals de bedragen en de gegevens die u kunt gebruiken bij de betaling:
Per periode zijn de kosten per kind € 32 per overblijfdag op maandag, dinsdag of donderdag en € 28 per kind op de
vrijdag.
U dient uw bijdrage te voldoen op rekening NL81 RABO 0140 9315 46 t.n.v. stichting het Broodtrommeltje o.v.v. de
naam van het kind (de kinderen) en de groep(en).
We willen hierbij aangeven dat overblijfdagen die op lesvrije dagen vallen niet kunnen worden verschoven naar
andere dagen. Hier is in de bijdrage voor het overblijven reeds rekening mee gehouden. Het is ook niet mogelijk om
vaste overblijfdagen te wisselen voor een andere dag. Eventuele wijziging dient u uiterlijk 14 dagen voor de
wijziging
door
te
geven
aan
de
overblijfcoördinator
(Carla
Oomen).
Dit
kan
via
coordinatoroverblijftoermalijn@markantonderwijs.nl.

Vraag
De juffen en meesters van de bovenbouw zitten dringend verlegen om leuke tricotstoffen, kralen, knopen,
emblemen en andere aanverwante artikelen en “dingetjes” die de kinderen bij de crea-activiteiten kunnen
gebruiken als ze met de stoffen en genoemde zaken aan de slag gaan.
Mocht u hen daarbij kunnen helpen dan kunt u de materialen afgeven bij de leerkrachten van de groepen 7 en 8.
Afgelopen vrijdag is er (opnieuw) een fiets van het schoolplein gestolen. Wijst u uw kind(-eren) erop dat ze hun
fiets(-en) niet onbeheerd moeten laten staan. Na schooltijd de fiets mee naar huis nemen zorgt ervoor dat we
‘kinderfietsenverdriet’ tot de verleden tijd kunnen laten behoren.

Toermalijn shirts
Voor zover we kunnen nagaan heeft nog niet iedereen het mooie oranje Toermalijnshirt ingeleverd na de “5 van
Bavel”. Heeft u nog een shirtje thuis liggen, wilt u deze dan gewassen inleveren bij Garda?
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Vrijdag 21 oktober: maandviering gele groep (zie kalender)
24 oktober t/m 30 oktober: Herfstvakantie
Vrijdag 4 november: maandviering oranje groep (zie kalender)
Eveneens vrijdag 4 november: tussenrapportage online beschikbaar.

Jarig
Meneer Peer begint de herfstvakantie goed. Zaterdag 22 oktober is hij jarig. De natuur bezorgt hem
een kleurrijk cadeau.
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