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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 15 mrt.: staking onderwijs 

 20 mrt.: verkiezingen (middenruimte school) 

 22 mrt.: 14.15 uur weeksluiting rood 

 27 mrt.: open huis 09.00-12.00 uur 

 29 mrt.: 13.15 uur leerlingenraad 

 29 mrt.: 14.15 uur weeksluiting oranje 
 

INHOUD: 
1. Staking 15 maart 2019 
2. IPC 
3. Schoolresultaten 
4. De Typetuin 

 
 

 
1. Staking 15 maart 2019 
Op vrijdag 22 februari heeft u een brief ontvangen over de onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 2019. 
Onze school is dan dicht, wij staken! 
We hebben hierover goed overleg gehad met de MR en OR. We zijn blij dat deze geledingen onze zorg 
delen en dat ze onze actie ondersteunen.  
Onze zorg: 
 

Zijn er over een aantal jaar nog wel genoeg leerkrachten? 

Krijgen de kinderen in de toekomst nog wel goed les? 
 
We hebben uw steun hard nodig om aan de overheid te laten merken dat er iets moet gebeuren. 
Deelt u als ouder onze zorgen? Wilt u uw steun laten blijken?  
Teken dan deze petitie: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/965488    
 
2. IPC 
In alle groepen wordt in deze weken gestart met een nieuwe thema van IPC. 
De groepen 1/2 gaan aan de slag met “afval”. 
De groepen 3 en 4 gaan aan de slag met “Science shocking – energie” 
Groep 5 en groep 6 gaan aan de slag met “Red de wereld – regenwouden” 
De groepen 6/7, 7 en 8 gaan aan de slag met “Het beweegt” 
 
3. Schoolresultaten 
Via de brief over de staking heeft u kunnen lezen dat we dit schooljaar al vele malen een afwezige 
leerkracht hebben moeten vervangen. Ook de voorgaande jaren hebben we hiermee te maken gehad. 
Al vele jaren hebben we een flexibel team, met veel draagkracht en een groot hart voor de school. We 
vangen elkaar op als het nodig is. 
We werken met elkaar hard aan een fijne sfeer op school en aan kwalitatief, goed onderwijs. 
Een bevestiging hiervan is de uitslag van het onderzoek van RTL nieuws op het gebied van schoolresultaten. 
Van alle eindtoetsen van groep 8 is een vergelijk gemaakt. De Toermalijn kwam hieruit heel goed naar 
voren. Natuurlijk zegt dit alleen iets over de Cito eindresultaten, maar we zijn blij dat dit onderdeel goed op 
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orde is. In de afgelopen weken hebben we ook weer vele nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen. Veel 
nieuwe gezinnen die voor onze school hebben gekozen. 
We zijn trots op onze school. Trots dat we met elkaar kunnen werken aan kwalitatief, goed onderwijs. Met 
de vele facetten die hierbij nodig zijn. 
Ben u nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek van RTL nieuws? 
Zie hier de link: https://www.rtlnieuws.nl/scholentest2019  
 
4. Kunstexpeditie 
Op woensdag 13 maart 2019 start MiniReeks 2 van de Kunstexpeditie. 
Zie bijlagen 
 
5. De Typetuin 
De naschoolse typecursus gaat door. Er is nog een mogelijkheid tot inschrijven. 
Zie bijlage 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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