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Kalender
12-9
23-9
27-9
5-10

week van de
oudergesprekken
oud papier
sportdag
dag van de leerkracht, alle
leerlingen vrij

Onderzoek fusie (allen)
Deze rubriek staat er
wekelijks in, soms
hebben we niet veel
nieuws te vertellen,
maar andere weken..
Afgelopen donderdag was Wim van
Slijpe, de directeur van de Albatros, bij
ons op school. Hij heeft zich in alle
groepen voorgesteld.
Wim en ik hebben in de week van 4-10
een afspraak met Rob Hanse, van
Fenom, om de verdere voortgang van
het fusietraject te bespreken. Tijdens
dit gesprek zullen er data gepland
worden om met de regiegroep bij
elkaar te komen en invulling te gaan
geven aan de fusie. Voor de Torteltuin
zijn wij nog op zoek naar ouders die
deel willen uitmaken van de MR en
daardoor ook deel zullen uitmaken van
de regiegroep.
Personeel
Juf Laurien, de vakleerkracht gym, is
momenteel ziek en wordt vervangen
door juf Nienke. Het is nog onduidelijk
wanneer juf Laurien weer terug is. Wij
zijn ontzettend blij dat juf Nienke onze
leerlingen gewoon gymles kan geven.
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High Tea
Donderdag 1-9 hadden de leerlingen
een heerlijke high tea voorbereid. Het
was fijn om te zien dat er veel ouders
en andere familieleden waren. Voor de
volgende keer moeten er meer
cupcakes worden gemaakt, want die
waren binnen 5 minuten op!
Ouderbijdrage
In overleg met de overgebleven twee
OR-leden hebben wij besloten dit
schooljaar geen ouderbijdrage meer te
vragen. Wij hebben nog voldoende
geld in kas om de geplande activiteiten
te bekostigen.
Er is nog 1776, 00 euro over die wij
aan de volgende zaken gaan
besteden:
-

-

167,50 klassengeld (2,50 per ll)
60,00 Paaseitentoonstelling
255,00 Sinterklaascadeautjes (3,75
per ll)
136,00 Kerstknutsels (2,00 per ll)
200,00 Sportdag
250,00 iets te eten/drinken tijdens de
schoolreis/kamp, denk aan een
patatje en een glaasje limonade)
Restant wordt gebruikt voor de
afsluiting van het schooljaar / mooi
einde Torteltuin

Medezeggenschapsraad
Helaas hebben wij geen aanmeldingen
gekregen van mensen die ons MRteam willen versterken. Dat is jammer,
want wij vinden het belangrijk dat er
ouders zijn die met ons meedenken.
Voor dit schooljaar betekent het ook
dat u als ouder deel uitmaakt van de
“regiegroep fusie”, waar wij uw
mening en ideeën graag horen. Om
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die reden zetten wij de oproep
nogmaals in de nieuwsbrief. Hopelijk
zien wij uw reactie tegemoet!
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.
Wilt u ons nieuwe lid van de
Medezeggenschapsraad worden?
Stuur dan een mailtje naar
schoolleiding@torteltuin.asg-almere.nl

Waterfeest
Morgen wordt het weer zo warm dat
het tijd is voor een waterfeestje!
Tussen 13.00-14.00 uur gaan de
leerlingen met hun groep naar buiten
om daar plezier te hebben met water.
Wilt u uw kind het volgende meegeven:
Zonnebrand
Petje/hoofddeksel
Flesje water om te drinken
Badkleding / kleren die nat
mogen worden
Handdoek
Waterspeeltjes, zoals
bijvoorbeeld waterballonnen,
waterpistooltjes, etc
Evt emmers, grote waterschelp,
etc (om te vullen met water)
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Wij gaan er een gezellige middag van
maken!
Ouder Oud Papier (OPA)
De eerste ronde oud papier zit er
alweer op. Helaas was er niemand die
voor ons de borden kon neerzetten.
Hopelijk kunt u ons de volgende
periode helpen. Over twee weken
wordt er weer oud papier opgehaald.
Met het geld dat daarmee wordt
opgehaald kunnen wij leuke activiteiten
doen .
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!

Schoolfoto
Donderdag krijgen de leerlingen hun
schoolfoto’s mee naar huis. En wij
kunnen u nu al vertellen dat ze er erg
leuk op staan!

Druppiesport start weer!
Ook dit jaar start Talent in Opleiding weer met
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het aanbieden van Druppiesport op de
woensdagen in Almere Buiten. Na het succes
van afgelopen schooljaar gaan wij verder met
sport en spelactiviteiten voor de jongste
fanatiekelingen. Wij vinden het leuk als jullie
er met papa of mama elke woensdag weer bij
zijn.
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Adres
Vergeetmenietjesstr
aat 6

Deelname is GRATIS! Voor meer informatie
kijk op www.talentinopleiding.nl of mail met
info@talentinopleiding.nl
Wij hebben maar beperkt plaats, daarom is
het verstandig om uw kind op te geven.
Opgeven is niet verplicht maar het geeft wel
garantie tot deelname want vol=vol!

Fijne week!
Vriendelijke groet,
Team Torteltuin
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