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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE 
PERIODE: 

 13 april: schooltoneel groep 1 t/m 4 

 17 april: thema-avond: samen ontwikkelen 

 20 april: Koningsspelen 

 26 april: Kleuterfeest 08.30-12.30 uur 

 27 april t/m 11 mei: vakantie – leerlingen vrij 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader 
bericht. 

INHOUD: 
1. Verkeersveiligheid rondom school 
2. Vervangingen/ziekte leerkrachten 

 

 
1. Verkeersveiligheid rondom school 

De afgelopen periode is het niet altijd even mooi weer geweest. Vaak zijn kinderen hierdoor met de auto naar 
school gebracht. We merken dat het dan rondom school echt vol staat met auto’s. Dit levert nogal wat ergernis 
op als ouders geen parkeerplek kunnen vinden. We willen u vragen om, waar het mogelijk is, met de fiets of 
lopend naar school te komen. Voor alle kinderen goed om op deze manier zoveel mogelijk ervaring op te doen 
in het verkeer. Gelukkig is het zonnetje ondertussen weer gaan schijnen. Heerlijk om lopend of met de fiets 
naar school te komen! 
 

 
 
De kinderen uit groep 7 hebben veel geleerd over het verkeer de afgelopen tijd. Ze zijn gisteren allemaal 
geslaagd voor het theoretische gedeelte van het verkeersexamen! 
Komende dinsdag zullen zij hun praktijk examen afleggen. TOI TOI TOI! 
 

2. Vervangingen/ziekte leerkrachten 
De afgelopen weken hebben we veelvuldig te maken gehad met zieke/afwezige leerkrachten. Veel hebben we 
met elkaar kunnen opvangen. Gelukkig zijn de meeste activiteiten en uitstapjes gewoon door gegaan. 
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Dit heeft echt te maken met de flexibiliteit van ons team. Veel leerkrachten hebben extra dagen gewerkt en 
geschoven met afspraken. Heel fijn! 
Jammer genoeg heb ik ook 3x aan ouders moeten vragen om hun kind thuis te houden omdat er geen 
vervanging was. Het lerarentekort is ook bij ons dus duidelijk voelbaar. Hopelijk zijn de stakingen niet voor niks 
geweest en zal er wat veranderen. Heel fijn om te merken dat de ouders zoveel begrip hebben. Dank jullie wel! 
 
Fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
 
Manon Beek 


