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Kalender
29-8
1-9
5-9
9-9
12-9

Start schooljaar
High tea vanaf 13.30 uur
luizenpluizen
oud papier
week van de
oudergesprekken

Onderzoek fusie (allen)
Deze rubriek staat er
wekelijks in, soms
hebben we niet veel
nieuws te vertellen,
maar andere weken..
Rob Hanse van Fenom zal ons dit
schooljaar gaan begeleiden tijdens de
fusie. Fenom is een extern bureau dat
gespecialiseerd is in het begeleiden
van fusies. Volgende week hebben
Wim van Slijpe (directeur Albatros ,
Rob Hanse en ik overleg over het
fusietraject. Na deze afspraak zullen
wij u op de hoogte stellen.
Personeel
Wij starten dit schooljaar met 10
teamleden:
Directeur
: Maaike
(ma,di,do)
Administratie
: Maureen
IB-er
: Margot / Janneke
Vakleerkracht gym : Laurien
Groep 1-2
: Yvonne / Marjo
Groep 3-4
: Sylvia / Mileen
Groep 5-6
: Marjan / Mileen
Groep 7-8
: Marjo / Birgit

High Tea
Wij begrijpen dat het kort dag is, maar
op donderdag 1-9-2016 organiseren
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wij, samen met de leerlingen, een high
Tea voor ouders. De leerlingen zorgen
samen met de leerkrachten voor de
hapjes. Tussen 13.30 en 14.30 uur
kunt u, samen met uw zoon en/of
dochter, genieten van een kopje thee
en iets lekkers. Wij hopen dat u erbij
kunt zijn!
Frequentie nieuwsbrief
Vanaf nu zal de nieuwsbrief niet
wekelijks maar tweewekelijks
verschijnen. De reden hiervoor is dat
wij met een kleine bezetting zijn en
daarnaast de informatiestroom hoog
willen houden.
Medezeggenschapsraad
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
en betrokken ouder die graag mee wil
praten en denken over belangrijke
zaken op onze school.
Je moet rekening houden met een
tijdsbelasting van ongeveer 4 uur per
maand. Elke 6 weken vindt er ’s
avonds een vergadering plaats op
school. Een aantal keer per jaar wordt
verwacht dat je naar GMR of CMR
vergadering gaat.
Als lid van de MR is het belangrijk dat
je aan de volgende eisen voldoet:
* Integriteit
* Een positieve kritische blik kunnen
werpen
* Betrokkenheid
* In staat zijn om naar alle belangen te
kijken, zowel van alle kinderen als de
organisatie.
Wil jij ons nieuwe lid van de
Medezeggenschapsraad worden?
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Stuur voor 7 september een goede
motivatiebrief met foto via
schoolleiding@torteltuin.asg-almere.nl
aan de MR/directie.
Deze wordt dan binnenkort in de
nieuwsbrief geplaatst, vervolgens vindt
er een stemronde plaats. En wie weet
word jij ons nieuwe lid.
Bidons
Afgelopen schooljaar zijn wij gestart
met het drinken van water in de
klassen. Dit jaar gaan wij dit natuurlijk
voortzetten. In het kader van een
goede hygiëne hebben wij ervoor
gekozen geen bidons meer te
gebruiken. Er is gebleken dat deze
toch niet altijd even schoon zijn. Uw
zoon of dochter mag nog steeds water
drinken in de klas, maar wij vragen of u
zelf een flesje vanuit huis mee wilt
geven. De leerlingen nemen dit flesje
na schooltijd weer mee naar huis.

De kinderen van groep 8 maken ook
nog een speciale afscheidsfoto. Een
brief hierover volgt nog.
Ouder Oud Papier (OPA)
Wij zijn dit schooljaar op zoek naar een
ouder die eens per twee weken de
borden m.b.t. het ophalen van oud
papier bij de weg zou willen zetten. Het
gaat om ongeveer 10 borden, die op
woensdag bij iedere ingang van de
wijk geplaatst moeten worden. De
opbrengst hiervan komt ten goede van
de school. De eerste keer zal er
iemand vanuit school helpen. Mocht u
ons willen helpen dan kunt u een
mailtje sturen naar
schoolleiding@torteltuin.asg-almere.nl.
Wij zouden ontzettend blij zijn met uw
hulp!

Leerlingen buiten opwachten
Om op een rustige manier de dag af te
sluiten blijven dit schooljaar de
buitendeuren gesloten tot 14.00 uur.
Wij vragen u dan ook uw zoon en/of
dochter op het schoolplein op te
wachten. Wij hopen op uw begrip.
Schoolfotograaf
A.s. vrijdag 2 september is het al zo
ver, dan komt de schoolfotograaf op
school.
Naast gebruikelijke foto's mogen dit
jaar ook kinderen die niet op de
Torteltuin zitten samen met hun
broertje(s) of zusje(s) op de foto. De
fotograaf start om 8.30 uur met deze
foto's.
De andere foto's worden per groep
onder schooltijd gemaakt.
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