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Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2018-2019, jaargang 20 nr.2; 14 september 2018 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 18 sept.: oudergesprekken 

 19 t/m 21 sept.: kamp groep 8 

 21 sept.: verkiezingen leerlingenraad 

 28 sept.: 14.15 uur weeksluiting oranje 

 3 okt. en 4 okt.: kamp groep 6 

 4 okt. en 5 okt.: kamp groep 6/7 en 7 

 3 okt. t/m 13 okt.: Kinderboekenweek 

 12 okt.: 13.15 uur leerlingenraad 

 17 okt.: Open dag 09.00-12.00 uur 

 19 okt.: studiedag: leerlingen vrij 

 22 t/m 26 okt.: herfstvakantie 

 29 okt.: studiedag: leerlingen vrij 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader 
bericht. 

INHOUD: 
1. Verhuizing naar de opslagruimte 
2. Ouderportaal 
3. Schooljaar 2018-2019 
4. Wet op privacy 

 
1. Verhuizing naar de opslagruimte 
Afgelopen dinsdag hebben we het meubilair en materiaal 
vanuit de “Twinkeling” verhuisd naar een opslagruimte. 
Carina, Henriëtte, Carolien, Sjaak en Tessa, bedankt voor 
jullie hulp! Top! 
Nu alleen nog de spullen vanuit de speelzaal een plekje 
geven ;-) 

 
2. Ouderportaal Parnassys 
De afgelopen periode is er veel contact geweest over het ouderportaal. 
Kunt u nog niet inloggen? Stuur een mail naar: mbeek@toermalijn.net 
Via het ouderportaal kunt u controleren of alle basisgegevens goed in ons systeem vermeld staan. 
 
Let op! Bij noodnummers staat NIET het telefoonnummer van ouders vermeld. Het noodnummers is 
bedoeld voor calamiteiten, als we vader of moeder echt niet te pakken kunnen krijgen. Dus het is 
handig om een opa, oma, buurvrouw of oppas als noodnummer in het systeem te hebben. 
Bij een calamiteit zullen we altijd als eerste de ouders benaderen. Kunnen we ouders niet bereiken, 
dan hebben we graag een noodnummer in ons systeem als back-up. 
 
3. Schooljaar 2018-2019 
Het nieuwe schooljaar is al weer 3 weken op weg. En wat is er al veel gedaan; per leerjaar is er 
informatie gedeeld met ouders over de gang van zaken in de desbetreffende groep, dit in plaats van 
een informatie avond. De eerste foto’s van de klassen zijn via Klasbord gedeeld. De eerste uitstapjes 
hebben we alweer achter de rug. 
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Ook zijn er al veel oudergesprekken gevoerd. We hebben deze gesprekken deze keer expres 
vervroegd. Samen met ouders willen we een goede start maken. Wat zijn de verwachtingen over en 
weer? Hoe is uw kind gestart? Welke afspraken maken we over het komende jaar? 
Van de leerkrachten hebben ik al veel enthousiasme gehoord om op deze manier te starten. 
In de groepen 6, 7 en 8 waren de kinderen hierbij aanwezig. 
 
De volgende gespreksronde is gepland in februari, naar 
aanleiding van het eerste rapport.  
(noteert u vast in uw agenda: 14 en 19 februari 2019) 
Vanaf groep 3 kunt u de toetsresultaten van uw kind volgen 
via het ouderportaal. Heeft u zorgen, heeft u vragen, is er iets 
niet duidelijk, maak dan een afspraak met de leerkracht. 
Wacht hiermee niet af tot februari. We willen samen zorgen 
voor een goede ontwikkeling van uw kind. Dit is een 
gedeelde verantwoordelijkheid! 
 
4. Wet op privacy 
Medio mei 2017 heeft een extern bureau in kaart gebracht waaraan wij moeten werken om te 
voldoen aan de wet op privacy. Een aantal onderdelen is voor u van belang. Vorig schooljaar heeft u 
een brief met antwoordstrookje ontvangen ivm het delen van foto’s en video. Nog lang niet alle 
ouder(s)/verzorger(s) hebben hierop gereageerd. Tijdens de oudergesprekken worden (zijn) deze 
brieven nogmaals uitgedeeld. Heeft u deze brief nog niet ingevuld, graag zo spoedig mogelijk doen! 
(in de bijlage vindt u de brief ook) 
U kunt deze brief inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Daarnaast hebben wij een mailadres aangemaakt ivm deze wet. Indien u vragen heeft of een melding 
wilt doen dan kunt u dat bericht sturen naar privacy@toermalijn.net 
Vanwege de wet op privacy worden er geen leerlinglijsten met adressen en telefoonnummers 
verspreid onder alle ouders. 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 


