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Verdere informatie kan je ook steeds vinden op www.toermalijn.be of www.gimme.eu















De eerste schooldag starten alle kinderen op hun eigen vestigingsplaats. De kinderen die de overstap maken naar het vierde leerjaar in de bovenbouw, starten dus
daar.
Jullie hebben reeds informeel kunnen kennis maken met de klastitularis van jullie kinderen tijdens het ‘ontdek-je-klas’-moment. Tijdens de infoavonden krijgen jullie nog
meer gedetailleerde info over de schoolafspraken en klaswerking. De infoavonden laten we dit schooljaar nog niet fysiek doorgaan wegens de coronamaatregelen.
Wanneer wij ouders uitnodigen, moeten zij nog steeds anderhalve meter afstand houden van elkaar. In de klassen wordt dat praktisch moeilijk. De klasleerkrachten zullen
jullie vooraf info geven op papier of via een filmpje / Powerpoint. Daarna worden jullie uitgenodigd voor een online vragenuurtje.
Vanaf 6 september bieden we de mogelijkheid aan de kinderen om gebruik te maken van de begeleide avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag tussen
15.45uur en 16.45uur.
De gemeente wil dit schooljaar zwemmen voor het 5de leerjaar ondersteunen. Deze kinderen hebben eind vorig schooljaar nog even kunnen zwemmen, maar dat kon
het verlies van lestijd niet helemaal goedmaken. Daarom maken we dankbaar gebruik van het aanbod van de gemeente. De kinderen van het vijfde leerjaar zullen tot de
krokusvakantie samen tweewekelijks op donderdagvoormiddag gaan zwemmen naar Puyenbroeck.
Aangezien we de klassen weer samen mogen brengen in openlucht, start het jaarthema voor het lager en de kleuters weer op. Bij de kleuters werken ze dit jaar aan
executieve functies via het thema ‘breinhelden’. In de lagere school werken we aan verbondenheid via het thema ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’.
Uitstappen met de bus mogen gelukkig ook weer. De maandkalender zal dit jaar hopelijk weer vulling krijgen zoals vanouds.
Op 17 september is het ’strapdag’ op Toermalijn. We proberen dan al stappend of trappend naar school te komen. Dat is goed voor het milieu en voor het beperken van
de verkeersdrukte na schooltijd.
Dankjewel aan iedereen die de school mee steunde door een bezoek te brengen aan de Lambikfeesten. Het werd dit jaar een zomerbar, maar de zon was er niet altijd
bij. Ook een dankjewel aan alle mensen die meehielpen om het feest te realiseren.
De eerste schooldag krijgen jullie kinderen enkele papieren mee om na te kijken en in te vullen. Willen jullie deze zo vlug mogelijk terugbezorgen ? Alvast
dankjewel! Vanaf maandag 6 september kunnen de kinderen dan drank van de school drinken.
Er zijn weer wat wijzigingen in het schoolreglement gebeurd. Jullie hebben dit reeds via het ouderplatform ontvangen. Het is ook steeds te raadplegen op onze website.
Nieuwe zaken staan in het rood geschreven. Ouders die niet over e-mail beschikken, ontvangen het reglement uiteraard nog op papier. Ouders die over e-mail
beschikken, maar toch een papieren versie wensen, kunnen deze op het secretariaat bekomen.
Te noteren op jullie gezinsagenda: De leerkrachten houden studiedag op 4 oktober, waardoor de kinderen een verlengd weekend hebben. We hopen op 9 en 10
oktober onze Toermalijnfeesten weer te kunnen laten doorgaan. Hou dit weekend alvast vrij!
De winnaars van onze affichewedstrijd zijn Liam Colleman, Juliette Matthijnssens, Geike Van Hoye, Babs Van Gaver, Andres De Block, Alyssia Verstraeten, Jente Ferket,
Finn-Alec-Elin De Bruyn, Jasper-Marthe Goossens en Robbe Van Hoye. Zij mogen een boekenbon afhalen op het secretariaat. Dankjewel aan iedereen die tijdens de
vakantie via een affiche promotie maakte voor onze school!

