Het Toermalijntje

21-07-2018 2017/2018 nummer 19

AGENDA
Vrijdag 20 juli, 12.00 uur ZOMERVAKANTIE!!
Start nieuwe schooljaar 3 september om 8.30 uur

Afscheid groep 8
Groep acht heeft gisteren afscheid genomen met een super musical: Herrie
op het eiland. Na lang oefenen waren ze zelfs versmolten met hun
personages en was het acteren op hoog niveau. Ook hebben we genoten van
de solo's en liedjes. Wat waren ze goed zeg!

De musical startte met 4 boeven die een schat wilden begraven op een
eiland. Al snel daarna komt er een cruiseschip aanmeren en verstoren alle

passagiers het hele plannetje. Tot schrik van Johnny de grootste boef van het
spel weet zijn maatje Pim niet meer waar de schat begraven is. We
ontmoeten de leukste passagiers en de gezelligste bemanning.
Er wordt een list bedacht om de passagiers van het eiland te verjagen.
Spinderella komt langs met haar megapin. Iedereen is in rep en roer en
mevrouw Kip is zo geschrokken dat ze met haar snelcursus hoe vaar ik een
boot met boot en al verdwijnt.
Tot overmaat van ramp krijgt Spinderella de vogelgriep en kan de spin niet
meer onder controle houden. Tja dan zit er meer 1 ding op. Graven / zoeken
naar de schat om deze aan de spin te geven. De schat wordt uiteindelijk
gevonden maar is leeg...….

Op het eiland ontmoeten we ook een paar eilandbewoners en een wijze man.
Bij het graven vinden ze ook een schatkaart De wijze man geeft aan dat er een
groene steen is op het eiland die bewaakt wordt door de zeemeerminnen.
Nou dat steentje willen de boeven ook wel hebben. De zeemeerminnen
hebben een moeilijke som bedacht om de steen te beschermen. Boef Pim
bedreigt mevrouw Steenbeen om het juiste antwoord te geven. Gelukkig

schiet meneer Steenbeen te hulp. Hij gaat de uitdaging aan. Het goede
antwoord geeft de steen, het foute antwoord zal hem doen verstenen.
Gelukkig is het antwoord goed. Maar dan gebeurt er iets naars. De steen
beschermde het eiland en zonder steen zal het eiland gaan zinken. Er ontstaat
een strijd tussen goed en kwaad.
Gelukkig komt mevrouw Kip terug op het eiland. Na lang zoeken met het
leger samen vindt ze de passagiers en worden de boeven gearresteerd. Het
schip is terug en iedereen kan naar huis.

Achter de schermen was er eerst wat spanning. Het is niet niets om op het
podium op te treden als de zaal bomvol zit met familie en vrienden. Echter op
het podium merkte je niets meer van die spanning. Al snel genoten we samen
van de vele woordgrapjes en lag het publiek regelmatig dubbel. De gevatte
opmerkingen van Bob Dorst zorgden voor een extra goede sfeer.

Na de musical zongen de kinderen nog een mooi eindlied:
Dit was het dan, we moeten verder

De Toermalijn het was een mooie tijd
We blijven aan je denken
We moesten een keuze maken
Welke school vind ik het leukst
Het was soms moeilijk maar het is gelukt
Ik kom er aan

Alle kinderen van onze groep 8 zijn er helemaal klaar voor om deze stap in
hun leven te zetten. We gaan ze ontzettend missen maar we weten zeker dat
we ze af en toe nog eens terug gaan zien bij ons op school.

Beste groep 8, wat hebben wij van jullie genoten. Van jullie gezelligheid, jullie
bruisende aanwezigheid en humor. Nu eerst een heerlijke vakantie en daarna
knallen op het VO.
Wij wensen iedereen dan ook heel veel succes en een mooie toekomst.

Denk nog eens terug,
Aan het schoolfeest of aan het zwemmen
Of aan de musical...…….
We moeten jullie laten gaan
We weten dat het beter is
Al is het een groot gemis
Wij wensen jullie veel succes

Daar ergens op die grote school
Maar ergens blijven jullie toch van ons.

Team Toermalijn

Kampgeld 2018-2019
Komend schooljaar gaan we weer met alle stamgroepen op kamp. De
bedragen die per bouw zijn vastgesteld zijn:
Groepen 1-2:
Groepen 3-4:
Groepen 5-6:
Groepen (6-)7-8:

€ 20
€ 25
€ 45
€ 60

Het geld kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
KBS De Toermalijn – NL21INGB0002778304, onder vermelding van kampgeld
en naam/namen kind(eren).
Het kan voorkomen dat het kampgeld door persoonlijke redenen niet (ineens)
kan worden betaald. In dat geval kan er contact worden gezocht met Patricia
om een regeling te treffen. Mogelijk kan ook Stichting Leergeld hier iets in
betekenen.

Bericht voor de nieuwe directeur
Beste Patricia,
Met een gek gevoel liep ik gisteren door de school. Mijn laatste dag op de
Toermalijn. Een school waar ik met heel veel plezier de afgelopen twee jaar
heb gewerkt met het team, de ouders/verzorgers en de kinderen.
We hebben hard gewerkt en mooie dingen met elkaar bereikt. Wat ik vooral
gewaardeerd heb, is dat we samen veel voor elkaar hebben gekregen en dat
is de kracht van de Toermalijn!
Vanaf komend schooljaar ben jij de nieuwe directeur van de Toermalijn. Ik
draag de Toermalijn met vertrouwen aan je over. Er staat een enthousiast
team op je te wachten en veel lieve kinderen en hun ouders/verzorgers.
Heel veel werkplezier!
Groet Marieke

Een vakantiegroet
Het schooljaar zit erop. Vrijdag hebben we met elkaar alles opgeruimd en om
12.00 uur ging de zomervakantie van start. Het jaar is omgevlogen. We
hebben hard gewerkt met z’n allen, we staan er voor komend schooljaar
goed voor.
We gaan weer werken we met 14 mooie stamgroepen en met een fijne groep
teamleden. We verheugen ons er nu al op om met de kinderen aan het werk
te gaan na de vakantie!

We willen iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en wensen jullie allemaal
een hele fijne zomervakantie!

Team Toermalijn

Activiteit

Spelen op
schoolplein Finnjol
in de zomer!
Iedere dinsdag in juli en
augustus, van
14.00 – 16.00 uur
Leefstijlkar met sport &
spelmateriaal
leefstijlwijkcoach Manon Geerlings
Welzijn Lelystad

