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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 1-4-5 febr.: studiedagen – alle leerlingen vrij
 6 febr.: rapport mee – groepen 1 t/m 8
 8 febr.: 13.15 uur - leerlingenraad
 14 febr.: oudergesprekken
 19 febr.: oudergesprekken
 22 febr.: Carnaval vieren
 25 febr. t/m 1 mrt.: voorjaarsvakantie

INHOUD:
1. Parro app
2. Schooljaar 2019-2020
3. Vakantierooster 2019-2020
4. Schooltijden
5. Staking onderwijs 15 maart 2019
6. Ouderbijdrage/KSKE
7. Poëzie week
8. Welkom op school

1. Parro app
De afgelopen weken zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met Parro.
Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen via de leerkracht(en) van
uw kind(eren).
Elke ouder kan met 1 account meerdere groepen volgen. U ontvangt dus per
kind een code, zodat u de juiste groepen volgt.
In de bijlage vindt u een overzicht met de Parro activiteiten.
Op maandag 4 februari gaan de leerkrachten de uitnodigingen versturen
voor de oudergesprekken op donderdag 14 februari en dinsdag 19 februari
2019. Dit zal ook via de Parro app gaan. U kunt u dan via de app inschrijven
voor een dag en tijdstip. Als beide ouders een account hebben, ontvangen dus ook beide ouders een
uitnodiging. Wij verwachten dat u samen afspreekt wie de inschrijving voor het gesprek doet. Dit geldt ook
voor gescheiden ouders. Hiermee kunnen we voorkomen dat er dubbele gesprekken gepland worden.
Niet alle ouders ontvangen op maandag 4 februari een uitnodiging. Voor sommige kinderen is er net een
gesprek geweest, of staat er al een andere afspraak gepland. Voor sommige kinderen is het voor de
leerkracht nu niet nodig om een gesprek te plannen. Ontvangt u GEEN uitnodiging, maar wilt u WEL graag
op gesprek, stuur dan op dinsdag 5 februari even een mail naar de desbetreffende leerkracht. U wordt dan
alsnog uitgenodigd.
We gaan aan de slag met een nieuwe, hopelijk effectieve manier van communiceren. Hier moeten we
allemaal even aan wennen. Als er bijzonderheden zijn, geef dit dan door.
2. Schooljaar 2019-2010
We gaan de komende periode al weer aan de slag met het nieuwe schooljaar. Hoeveel leerlingen gaan er
door naar de volgende groep? Wat is de beste groepsverdeling? We willen hierbij graag zo volledig mogelijk
zijn. Wilt u het aan ons door geven als er voor het komende schooljaar veranderingen gepland staan? Denk
hierbij aan bijvoorbeeld een verhuizing. Ook zou het fijn zijn als alle broertjes en zusjes die in het schooljaar
2019-2020 4 jaar worden, ingeschreven staan. Wilt u dit controleren? Bedankt!
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3. Vakantierooster 2019-2020
Op het directieberaad is het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld.
Alle basisscholen in Zeewolde hanteren hetzelfde rooster. Het rooster is vastgesteld na overleg met het
Voorgezet Onderwijs en sluit waar mogelijk aan. Alleen de meivakantie in 2020 wijkt af, dit heeft te maken
met de landelijk vastgestelde eindexamens in het VO.

Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Periode
21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
10-04-2020 en 13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020
20-07-2020 t/m 28-08-2020

4. Schooltijden
We willen de lessen graag om 08.30 uur en 13.15 uur starten. Hier zullen we met elkaar de komende
periode alert op zijn. Het kan zijn dat er een belletje gaat of de deur dicht gaat. De leerkracht wil dan
beginnen met de les! Wilt u ons helpen door op tijd op school te komen?!
5. Staking 15 maart
U heeft vast al het een en ander gehoord via de media. Er is een landelijke staking afgeroepen voor vrijdag
15 maart 2019. In het onderwijs zijn er grote zorgen over het lerarentekort! Op diverse plekken in het land
is dit al voelbaar. Diverse vacatures kunnen niet ingevuld worden, er zijn klassen zonder leerkracht!
Op de Toermalijn is hier relatief (nog?) weinig van te merken. We “zitten” ruim in het personeel. Hierdoor
kunnen wij bij ziekte steeds vervanging regelen, soms wel ten koste van individuele ondersteuning of
andere afspraken. Dit levert wel extra werkdruk op.
Het bestuur en de Medezeggenschapsraad gaan binnenkort met elkaar om tafel om te bepalen hoe wij met
deze stakingsdag om gaan. Wel goed om deze datum vast in de agenda te noteren!
6. Ouderbijdrage /KSKE
De penningmeester zal binnenkort gaan controleren of alle bijdragen binnen zijn gekomen.
We vinden het fijn om zo min mogelijk 2e herinneringen te moeten versturen.
Wilt u controleren of de bijdrage voor uw kind(eren) betaald is?
De brieven voor de instroomleerlingen worden binnenkort
uitgedeeld.
7. Poëzie week
In de maand januari wordt er in alle groepen aandacht besteed
aan poëzie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met
verschillende tekstsoorten in aanraking komen door te lezen,
erover te praten en ermee te werken. Omdat kinderen niet snel
in aanraking komen met poëzie, wordt hier apart aandacht aan
besteed. Er worden gedichten (voor)gelezen, er wordt gesproken
over gedichten en er worden zelf gedichten geschreven. In de
week van 31 januari t/m 6 februari 2019 is er een landelijke
poëzieweek met een poëziewedstrijd. Kinderen kunnen hier zelf
aan meedoen door hun gedicht voor 5 februari in te sturen. Meer
informatie hierover vind je op de website van poëzie paleis:
www.poeziepaleis.nl
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8. Welkom op school
Deze week is Iris in groep 1/2A gestart op de Toermalijn.
We heten jou welkom op de Toermalijn en wensen je een hele fijne en leerzame schooltijd toe!
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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