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Prikbord informatie cursusjaar 2018/2019 CBS de Toermalijn.
Schooltijden. (continurooster 5 gelijke dagen model)
Groepen 1 t/m 8: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.00 uur.
De kinderen eten op school.
Ziekte
Als uw kind ziek is, bent u verplicht om daar persoonlijk telefonisch of schriftelijk melding van te doen. Wij stellen
het op prijs dat u vóór schooltijd hier over bericht geeft. Melding is in het belang van uw eigen kind. Bezoek aan
huisarts en/of tandarts dient zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden.
Vakantie-rooster 2018 - 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas/ mei vakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20/10
22/12
16/02
19/04
30/05
08/06
12/07

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

28/10
06/01
24/02
05/05
02/06
11/06
25/08

Vrij wegens studiedagen/ studiemiddagen:
Woensdag
3 oktober
Verenigingsdag. School gesloten
Donderdag
1 november
Studiedag IKC
Maandag
11 februari
Studiedag opbrengsten/ IKC
Woensdag
20 maart
Studiemiddag herhaling BHV Kinderen om 12.15 uur uit
Woensdag
3 april
Studiemiddag Kinderen om 12.15 uur uit.
Vrijdag
7 juni
Studiedag
Dinsdag
11 juni
Studiedag evaluatie en planning / IKC
Donderdag
4 juli
Studiedag opbrengsten / analyses en overdracht
Aanwezigheid directie.
De directeur is over het algemeen aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
Bij afwezigheid van de directeur zijn de aanspreekpunten:
 dinsdag t/m vrijdag: juf Afke .
 Maandag t/m vrijdag: meester Tim Zasburg
Tijden plusklas.
Dinsdag: plusklas groepen 7 en 8.
Woensdagochtend: plusklas groepen 4, 5 en 6
Lestijden voor gymnastiek
Gymnastiek lessen worden gegeven in sporthal “de Trije”
Groep
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
3a
13.00-14.00
3b
10.30-11.30
4
9.30-10.30
5
9.30-10.30
6a
10.00 – 11.00
6b/7b
8.30-9.30
7a
9.15-10.15
8a
8.30-9.30
8b
9.30-10.30
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de sporthal.
De kinderen gaan op de fiets van school naar de sporthal.
Oefent u dit stukje eens met uw kind en besteed aandacht aan hoe je te gedragen in het verkeer.
Op school organiseren we weer een groeps fiets les.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 doen ook 2 keer per week een Daily Mile van 15 minuten.

Groepen / leerkrachten.
groep
Elfjes

maandag
Juf Nynke R

dinsdag
Juf Nynke R

woensdag
Juf Nynke R

donderdag
Juf Nynke R

Bijen
Lieveheersbeestjes
3a
3b

Juf Sandra D
Juf Tietje W
Juf Brecht
Juf Martje

Juf Sandra D
Juf Tietje W
Juf Brecht
Juf Martje

Juf Sandra D
Juf Afke
Juf Brecht
Juf Martje

4
5a
6a
6b/7b
7a

Juf Anke
Juf Wiepie
Juf Andra
Juf Johanna
Juf Ina van
Dellen
Juf Marleen
Juf Johanneke

Juf Gerda
Juf Wiepie
Juf Andra
Juf Johanna
Juf Ina

Juf Gerda
Juf Wiepie
Juf Maud
Juf Nanda
Juf Anke

Juf Sandra D
Juf Afke
Juf Brecht
(juf Froukje)
Juf Henriëtte
Juf Gerda
Juf Wiepie
Juf Maud
Juf Nanda
Juf Ina

vrijdag
Juf Nynke R
Juf Johanna de
Haan
Juf Sandra D
Juf Afke
Juf Brecht
(juf Froukje)
Juf Henriëtte
Juf Gerda
Meester Tim
Juf Maud
Juf Nanda
Juf Ina

Juf Marleen
Juf Johanneke

Meester Tim
(juf Nynke
Dijkstra)
Juf Wilhelmina
Achterberg

Juf Marleen
Juf Johanneke

Juf Marleen
Juf Johanneke

8a
8b

IB: dinsdag, woensdag, donderdag: Juf Frederike Holwerda
IB: maandag: Juf Gretina Brinksma.
Leerkracht plusklassen, juf Gretina Brinksma
Zorgteam: Juf Frederike, juf Gretina, juf Brecht, juf Marleen, juf Sandra Leushuis
Ouderbijdrage 2018-2019.
Voor kinderen die na 1 januari 2018 voor het eerst naar de Toermalijn gaan, wordt een lagere ouderbijdrage
van € 8,50 in rekening gebracht. Daarnaast betalen zij voor schoolreis/ schoolkamp. In de onderstaande tabel kunt
u zien welke bedragen bij welke groepen horen en kunt u zelf berekenen welke bijdrage u dient te betalen.
Groep Groep Groep
Groep
Groep Groep Groep Groep
1
2
3
4
5
6
7
8
Ouderbijdrage
€ 18,50 € 18,50 € 18,50 € 18,50 € 18,50 € 18,50 € 18,50 € 18,50
Schoolreisje/
€ 25,00 € 25,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 € 100,00
bijdrage
sinterklaassprookje
Afscheid groep 8
€ 5,00
Totaal
€ 43,50 € 43,50 €54,50 €54,50 €54,50 €54,50 €54,50 €123,50
Wijze van betalen.
Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Mocht u echter om wat voor reden dan ook niet een
automatische incasso willen afgeven, dan is er natuurlijk de mogelijkheid om het gehele bedrag uiterlijk 1 januari
2019 zelf over te maken op rekeningnummer: NL26RABO0380601591 t.n.v. Ver. CBO Noardwest Fryslân, C.B.S. De
Toermalijn te Franeker.
Incassodata:
Maandag 29 oktober 2018
Vrijdag 28 december 2018
Maandag 25 februari 2019
Vrijdag 26 april 2019
Meedoen met de samenleving
Voor veel personen met een laag inkomen is het niet gemakkelijk om iedere maand rond te komen. Als u een
algemene bijstandsuitkering ontvangt of als u een ander laag inkomen hebt zoals een WIA/ WAO-uitkering of een
laag loon, herkent u dat vast wel. Zeker als u kinderen hebt die ook zo hun wensen hebben die geld kosten. Vaak
schieten de extraatjes - zoals sportactiviteiten en maatschappelijke activiteiten (bv. schoolreisjes) - erbij in en juist
die extraatjes geven kleur aan het leven.
Daarom is er de bijdrageregeling voor school- of vrijetijdsactiviteit voor uw kind in het leven geroepen.
Op www.kindpakket.nl leest u hier mee rover en kunt u financiële steun aanvragen.
Op onze website vindt u een link naar de folders en de aanvraagformulieren onder het kopje “zorg”

Kinderopvang op de Toermalijn
BSO
Heeft u opvang nodig voor of na schooltijd? Uw kind kan terecht op de BSO. Wij bieden professionele opvang
vanaf 7.00 uur ‘s ochtends tot 18.15 uur. Bij ons kan uw kind naar hartenlust met andere kinderen spelen,
knutselen of chillen terwijl u aan het werk bent.
Ook in de vakanties en op schoolvrije dagen bieden wij opvang. Tevens hebben wij een uitgebreid
activiteitenaanbod via het Toparrangement!
Peuteropvang
Heeft uw peuter behoefte aan wat meer uitdaging? Of is het toe aan samenspelen met andere kinderen? Dan is
het een goed idee om hem of haar aan te melden voor de peuteropvang. Hier krijgen peuters de mogelijkheid om
geleidelijk te wennen aan de overgang naar de kleuterklas en wordt de ontwikkeling van uw peuter op positieve
wijze gestimuleerd.
De peuteropvang is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. We werken met vaste leidsters. Afhankelijk van de
groepsgrootte werken er 1 of 2 leidsters op de groep. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling, dit zorgt voor
duidelijkheid en veiligheid. We werken vaak met Thema’s uit Uk & Puk waarbij vele activiteiten op het gebied van
taal en sociaal-emotionele ontwikkeling worden gedaan.
Kom gerust eens langs, wij zijn iedere ochtend geopend van 8.30-12.00 uur.
Aanmelden kan via: www.kinderopvangfriesland.nl klik op peuteropvang of BSO
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Sandra Leushuis (06-20301357)
leushuis@kinderopvangfriesland.nl

