
Jaargang 3 Nummer 6 

Vrijdag 25 januari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Kriebelfeest.  

 

Iedere eerste dinsdag na de vakantie is 

het tijd voor de luizencontrole. De 

kriebelouders verdelen zich meestal in 2 

groepen. De eerste groep gaat naar de 

bovenbouw en begint in groep 8, zodat zij 

op tijd kunnen vertrekken naar de gymles. 

De andere groep gaat naar de onderbouw. 

Samen met 3 of 4 andere ouders ga je naar 

de klas. Tijdens het kriebelen heb je vaak 

hele leuke gesprekken met kinderen, daarna teken je de lijst af, 

ontsmet je de kam en dan is de volgende aan de beurt. Als de hele 

klas gecontroleerd is ga je gezamenlijk naar de volgende klas.  

 

Ook bij het kriebelen geldt: vele handen maken licht werk. Als 

er genoeg ouders zijn (minimaal 12), dan zijn we binnen een 

uurtje klaar.  

 

Wat kom je tegen als kriebelouder: vakantieverhalen, kletspraatjes, 

gel, glitters, vlechtjes en staartjes, speldjes en een enkele keer een 

neet of luis. 

 

Wil je ons team komen versterken of heb je nog vragen? Stuur dan 

even een mailtje naar Nicolette Puts (nicoletteputs@gmail.com). Als 

je de eerste keer komt meekriebelen krijg je duidelijke uitleg en 

kun je meteen aan de slag.  

Zonder nieuwe hulp kunnen we helaas niet garanderen dat er in 

de toekomst nog controles zullen zijn! 

mailto:nicoletteputs@gmail.com


Studiedag. 
 

Woensdag 13 februari hebben alle leerlingen een  

vrije dag i.v.m. de studiedag van de leerkrachten. 

 

 

Schoolfotograaf. 
 

Donderdag 14 februari komt Foto Koch de schoolfoto’s 

van uw kind(eren) maken.  

Na ongeveer 2 weken ontvangt uw kind het inlogkaartje 

van de leerkracht. Op dit inlogkaartje vindt u een uniek 

inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens kunt u 

op de website: www.fotokoch.nl de foto’s van uw 

kind(eren) bekijken en bestellen.  

Tip van de fotograaf: als uw kind kleurrijke kleding 

draagt, komt de foto beter tot zijn recht.  

Vermijd fluorescerende kleding. 

 

 

Inloopurtje. 
 

Op donderdag 21 februari van 17.00 uur tot 18.00 uur nodigen wij u uit om even 

gezellig te komen kijken naar de werkjes, schriften en werkboeken van uw 

kind(eren). 

 

 

Praatje van Esther. 
 

Normaal gesproken kom ik ‘s ochtends op mijn werk, loop ik mijn 

kantoor binnen en als eerste zet ik dan de computer aan zodat 

die al kan op starten. Maar na de kerstvakantie liep dit iets 

anders.  

Zoals vermeld in het Toermalijntje zijn we bezig met een 

migratie van computersystemen zodat alle scholen van Wijzers 

in Onderwijs met hetzelfde systeem werken. Uiteraard gaat 

zoiets niet zonder slag of stoot. Allerlei problemen staken de 

kop op waardoor Lenneke en Thijs overuren hebben gedraaid om alles maar op te 

lossen voor zover dat mogelijk was.  

http://www.fotokoch.nl/


Gelukkig hebben wij leerkrachten die het lesgeven zonder digibord en computer 

prima beheersen dus in de klas liep alles gewoon door, zij het ietsje anders.  

Voor mij is dat een ander verhaal. Ik werk bijna volledig digitaal dus als ik geen 

netwerk heb dan kan ik bijna niks. Daarbij waren 4 mappen op school na de 

migratie verdwenen, waaronder die van mij!! Ik voelde het bloed wegtrekken uit 

mijn hoofd toen ik die boodschap kreeg.  

Gelukkig duurde dat niet lang want Prowise (het bedrijf waar we mee verder 

gaan)  en Lenneke wisten een manier om deze mappen op te sporen. Wat een 

opluchting!!! 

Dit zou tijd kosten maar ze verzekerden me dat het goed zou komen. Prima, als 

het maar goed komt. En dat kwam het, zij het wat later dan gehoopt maar alles is 

er weer.  

 

Naast de ICT perikelen ben ik op bezoek geweest bij Integraal Kindcentrum de 

Bongerd in Nederweert. Samen met Wendy Erckens van PSW junior en John 

Loghtenberg van Prokino zijn we een werkbezoek gaan brengen om hen te vragen 

hoe zij het IKC hebben ontwikkelt en welke tips en tops ze voor ons hebben. Dan 

blijkt dat wij in de Hoeksteen toch al best ver zijn. Binnenkort zal ik in het 

Toermalijntje een stukje maken over de vorderingen in het IKC zodat jullie 

helemaal op de hoogte zijn. Er is ook een studiedag geweest met 

zorgcoördinatoren en directeuren over de invulling van hun functies aangezien 

deze waarschijnlijk gaan veranderen per 1 augustus 2018. We zijn al goed op weg 

met inventariseren. Ik ben erg benieuwd hoe mijn werk er na de zomervakantie 

uit gaat zien. Ik kijk ernaar uit. 

 

Agenda. 
 

Studiedag    woensdag 13-02-2019 

Schoolfotograaf   donderdag 14-02-2019 

Inloopuurtje    donderdag 21-02-2019  

Carnavalsvakantie   vrijdag 01-03-2019  12.00 uur t/m   

     vrijdag 08-03-2019 

Studiedag    maandag 25-03-2019 

Studiedag    vrijdag 12-04-2019 

Goede Doelenaktie Sponsorloop vrijdag 19-04-2019  

Meivakantie    vrijdag 19-04-2019 12.00 uur t/m   

     vrijdag 03-05-2019 

(Let op: Paasmaandag 22-04-2019 en Koningsdag zaterdag 27-04-2019 vallen in 

de meivakantie) 

Hemelvaart    donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019 



Pinksteren    maandag 10-06-2019 

Schoolreis    dinsdag 11-06-2019 

Studiedag    woensdag 19-06-2019 

Zomervakantie   vrijdag 05-07-2019 12.00 uur t/m   

     vrijdag 16-08-2019 

 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 
 

Het volgende Toermalijntje verschijnt op  

vrijdag 22 februari 2019. 


