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*MST= medisch schooltoezicht 

Verdere informatie kan je ook steeds vinden op www.toermalijn.be of www.gimme.eu  
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• Traditioneel willen we de zichtbaarheid in het verkeer stimuleren tijdens de donkere maanden van het jaar. 

Daarom doen we na de herfstvakantie weer mee met de actie ‘Helm op Fluo top’. Dat is een verkeersproject 

waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen van fietshelmen en fluokledij aanmoedigen. Alle leerlingen 

kunnen zich in de klas digitaal registreren als deelnemer. Door met fluohesje naar school te komen, kunnen ze 

een mooie beloning verdienen. 

• Van 19 tot 27 november loop de jaarlijkse voorleesweek. Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren 

met je ogen. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het 

boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf 

leest. Het is één en al oor zijn. Deze Voorleesweek staat luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer. 

• Dankjewel aan iedereen die de Toermalijnfeesten een bezoekje brachten om te genieten van de barbecue, 

de Vlaamse kermis, het vrij podium of het café op de speelplaats. Het werd -dankzij het mooie weer- weer een 

heel gezellig en sfeervol feestweekend. Met de vorige opbrengst hebben we reeds heel wat klassen kunnen 

herschilderen en nieuwe gordijnen kunnen aankopen. Ook het komende jaar zullen we met jullie steun weer 

een aantal lokalen opfrissen! 

• We merken dat nog veel ouders de weg naar het ouderplatform nog niet gevonden hebben. Berichten worden gelezen via de link in de 

mail, maar deze link blijft niet geldig. Door rechtstreeks naar het ouderplatform te gaan, kan je alle berichten steeds raadplegen. We voegen 

het stappenplan nogmaals toe bij deze maandkalender. Probeer het zeker eens uit. 

• Op vrijdag 25 november organiseert MOS voor de derde keer #MissieMinder, een actiedag voor 

scholen die leerlingen laat kennismaken met de 'Piraminder'. Ieder jaar staat een ander thema in de 

schijnwerpers. Dit jaar is dat het thema ‘textiel’. 


