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Info oktober 2018
Promotiefilmpje op de website
Vanaf 1 oktober is het promotiefilmpje van onze school te zien op de
schoolwebsite. Klik hier

Wijziging in de schoolkalender.
Zoals u wellicht weet staan alle activiteiten in de jaarkalender op de schoolwebsite.
Wijzigingen en aanvullingen worden hier in bijgewerkt en worden ook in de maandinfo
vermeld.



De schoolreis is verplaatst van 27 mei naar vrijdag 24 mei
De instuif is niet op 7 november maar op 31 oktober.

Moeilijk te openen fietssloten i.v.m. vochtig weer.
De donkere en vochtige periode komt er weer aan. Wilt
u daarom ervoor zorgen dat de fietssloten in deze
natte maanden goed gesmeerd worden. Hierdoor
wordt voorkomen dat de sloten moeilijk open gaan en
dat de (fiets)sleutels afbreken. Let u ook op de
fietsketting. Zorg dat deze niet te slap staat en goed is
ingevet zodat deze er niet afloopt. Ook is het voor de
fietsbanden bevorderlijk als deze goed zijn opgepompt.
Zachte banden veroorzaken extra slijtage en zijn
sneller lek. Wilt u er ook voor zorgdragen dat er op de
fiets een goed werkende verlichting zit zodat ’s
morgens de kinderen goed zichtbaar zijn voor het
overige verkeer.

Gym / sportschoentjes
Op dit moment constateren de vakleerkracht gym en wij, dat tijdens de
bewegingsactiviteiten in het speellokaal en tijdens de gymlessen in het gymlokaal, een
groot aantal kleuters en leerlingen van groep 3 t/m 8, hier aan meedoen zonder gebruik te
maken van gym/sportschoentjes. Ook komt het regelmatig voor dat een kind geen
gymkleding bij zich heeft. Wij verzoeken u om uit oogpunt van hygiëne (voetschimmel) en
veiligheid (stoten, schoppen en verzwikken) er zorg voor te dragen dat uw kind tijdens het
bewegingsonderwijs gebruik maakt van gym/sportschoentjes en sportkleding

Directeur: M. Kocken

E-mail : directie-detoermalijn@prokind-scholengroep.nl

Internet : www.detoermalijnspijkenisse.nl

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek wordt gehouden van woensdag 3 oktober
t\m zondag 14 oktober. Het thema is “Vriendschap”. In de
klassen wordt er gewerkt met dit thema en staat natuurlijk het
kinderboek centraal.

Sponsoring ballon voor de opening van de Kinderboekenweek
Voor de opening van de Kinderboekenweek heeft het bedrijf GLOBOS (www.globos.nl) een
ballonnentoog voor locatie Jagerskreek gesponsord. We bedanken Globos voor dit mooie
gebaar.

Vergroenen schoolpleinen
Na de Jantje Beton actie hebben we deze week weer een stap gezet in de richting van ons
nieuwe groene schoolplein (op beide locaties)
We zijn trots en blij dat we ons mochten aansluiten bij dit mooie project van de gemeente.
We ontvingen van de gemeente een startcheque van 2500 euro per locatie. (klik hier). Er
wordt een projectgroep gevormd waar ook kinderen en ouders in zitten om plannen te
maken en uitvoering te geven aan het vergroenen van onze schoolpleinen.
We houden u op de hoogte.

Voorlichtingsavonden voortgezet onderwijs groep 8
Dinsdag 9 oktober worden de leerlingen en de ouders van de beide groepen 8 dit
schooljaar voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Om u zo goed
mogelijk te informeren is er een voorlichtingsavond voor ouders.
Op de voorlichtingsavond vertelt de groepsleerkracht over de advisering en schoolkeuze in
groep 8. U ontvangt dan ook een overzicht van activiteiten die met deze advisering en
schoolkeuze te maken hebben. Ook krijgt u wat informatie betreffende het jaarlijkse
schoolkamp en laatste schooluitje.
Na de voorlichting door de leerkracht komen de vertegenwoordigers van De Ring van
Putten en van My College vertellen over de gang van zaken bij hun op school
De voorlichtingsavond voor de beide groepen 8 is op de Jagerskreek
Om 19:00 uur start de voorlichting door de klassenleerkrachten.
Om 19:30 uur begint de voorlichting door My College en de Ring van Putten.

Kijkmiddag
Donderdag 11 oktober wordt de eerste kijkmiddag gehouden van 15.15 uur tot 15.45
uur. U kunt dan het werk van uw kinderen in de klas bekijken. Het is niet de bedoeling dat
u de vorderingen van uw kind bespreekt op dit tijdstip. Hiervoor is de rapportavond in
november.
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Studiemiddag Prokind
Op donderdagmiddag 18 oktober is er een studiemiddag voor
alle leerkrachten van Prokind Scholengroep.
Alle kinderen zijn deze middag vrij van school. Vergeet u niet om
afspraken te maken met de kinderopvang als dat nodig is.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van vrijdag 19 oktober t/m zondag 28
oktober.
Maandag 29 oktober begint de school weer.

Bezoek aan My College.
De beide groepen 8 bezoeken ieder jaar de twee scholen van het openbaar voortgezet
onderwijs in Spijkenisse. Na de herfstvakantie gaan de groepen 8 een bezoek brengen
aan My College op maandag 29 oktober. De rondleiding duurt ongeveer 1 uur en 45
minuten. De leerlingen gaan per fiets hier naar toe. In januari brengen de leerlingen een
bezoek aan de Ring van Putten.

Instuif
Op woensdag 31 oktober is er de eerste instuif van het
schooljaar. Deze middag begint om 13:00 uur en eindigt om 15:00
uur en staat in het teken van Halloween. Het zou leuk zijn als de
kinderen verkleed naar de instuif komen. Voor het leukste/engste
verkleedde deelnemers is er een klein prijsje.

Vooruitblik november

Studiemiddag Prokind
Op maandag 12 november is er een studiedag van Prokind
Scholengroep.
Alle kinderen zijn deze dag vrij van school. Vergeet u niet
om afspraken te maken met de kinderopvang als dat nodig
is.
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Scholenmarkt groep 8
Woensdag 14 november wordt er in Spijkenisse voor de ouders van kinderen die in groep
8 zitten een scholenmarkt gehouden. Op deze markt kun je allerlei informatie krijgen over
scholen van voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat de ouders met hun kind deze
markt bezoeken.
De scholenmarkt wordt gehouden in de sporthal “Olympia” bij de Spijkenissebrug van 15.30
tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Ook dit schooljaar gratis groente- en fruit in de ochtendpauze!
Gedurende schooljaar 2018-2019 doet onze school weer mee met het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
De school start hiermee in week 46 (12 november).
Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie.
De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 16
(19 april 2019). Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén
kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen

