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Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net  

Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2019-2020, jaargang 21 nr.5; 8 november 2019 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 22 nov.: 14.15 uur weeksluiting oranje 

 29 nov.: 14.15 uur weeksluiting rood 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht. 

INHOUD: 
1. Studiedag 28 oktober 2019 
2. Schoolgids 2019-2020 
3. Eerste Mr bijeenkomst 
4. Meldpunt gemeente bij overlast 
5. Registratie Parnassys - ouderportaal 
6. Lerarentekort 
7. Opgave ouderhulp 
8. Opgave kinderen voor de eerste communie 
9. Welkom op school 

 

 
1. Studiedag 28 oktober 2019 
Op maandag 28 oktober hebben we als team een fijne, zinvolle studiedag gehad. 
We hebben scholing gehad van onze nieuwe, online muziekmethode: 123zing. 
Wauw, wat leuk om mee aan de slag te mogen. U gaat hier vast meer van horen. 
 
We hebben het gehad over eigenaarschap van leerlingen. De presentatie van 
een onderzoek hiernaar en op welke manier we dit in de klassen kunnen 
inzetten. Erg interessant! 
 
Verder zijn we aan de slag gegaan met onze visie op leren. Wat is leren? Hoe leren kinderen? Hoe 
passen wij ons onderwijs hierop aan? Dit alles heeft te maken met de ontwikkelingen van IPC. De 
leerkrachten zijn ook bezig geweest met de voorbereidingen van de nieuwe thema’s van IPC. 
We hebben er weer zin in! 
 
2. Schoolgids 2019-2020 
Zie bijlage 
 
3. Eerste MR bijeenkomst 
Inmiddels is de eerste bijeenkomst van de medezeggenschapsraad geweest. Het komende jaar zullen 
we regelmatig van ons laten horen. Wat doen we nou eigenlijk allemaal in de MR? 
Momenteel hebben er drie leerkrachten en drie ouders zitting in de MR. De leerkrachten zijn Christa 
van der Hel, Marieke Faber en Fiona Kersten. Christa is tevens de voorzitter. Voor de oudergeleding 
zijn de volgende ouders benoemd; Marianne ten Veen, Ingrid van Donkersgoed en John Brink.  
Als MR hebben we instemmingsrecht, initiatiefrecht of adviesrecht. Tijdens de vergadering hebben 
we ingestemd met verschillende stukken, zoals de nieuwe schoolgids. De oudergeleding heeft daar 
opmerkingen en aanvullingen bij gegeven en uiteindelijk instemming gegeven. 
Verder hebben we het gehad over de staking van 6 november en de werkdruk bij ons op de 
Toermalijn.  
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De volgende MR vergadering is op maandag 18 november. Van 19.30 uur tot 20.00 uur is de 
vergadering openbaar en kunt u aanschuiven. Mocht u interesse hebben, meld dit dan aan een van 
bovengenoemde personen. 
 
4. Meldpunt gemeente bij overlast 
Via de website van gemeente Zeewolde is het mogelijk om overlast van jeugd op het plein te melden. 
We merken dat er ’s avonds en in het weekend dingen op het plein gebeuren wat we liever niet 
zouden willen. We merken dit aan de vernielingen of rotzooi op het plein de volgende dag. 
Als u als buurtbewoner hier iets van ziet, wilt u ons dan helpen? 
Dit kan door de overlast te melden via de website van de gemeente Zeewolde: 
www.zeewolde.nl/gemeente 
Daarna zoeken op: jeugdoverlast  
 
5. Registratie Parnassys – ouderportaal 
We blijven met onze administratie graag up-to-date. We gebruiken hiervoor het programma 
Parnassys. Als er wijzigingen zijn mbt adresgegevens, mailadressen, telefoonnummers of overige 
bijzonderheden, geef het door via: mbeek@toermalijn.net. 
 
Via het ouderportaal van Parnassys kunnen ouders meekijken met de toetsgegevens van hun kind en 
ook de basisgegevens inzien. Vaak krijgen wij wijzigingen doorgestuurd mbt de noodnummers. Deze 
noodnummers zijn bedoeld als extra telefoonnummer van bijvoorbeeld een opa, oma of buurvrouw. 
Wie kunnen wij bellen als we vader of moeder niet te pakken kunnen krijgen?? 
De telefoonnummers van vader en moeder horen NIET bij de noodnummers. Ouders worden altijd 
als eerste gebeld!  
 
6. Lerarentekort 
Staking woensdag 6 november 2019 
Dank voor alle steun en lieve berichtjes die wij 
hebben ontvangen, erg fijn! 
We hebben gestaakt voor de kinderen. 
Hopelijk heeft dit een positief effect en gaan er 
structurele veranderingen plaatsvinden in het 
onderwijs. We houden u op de hoogte! 
 
In de afgelopen 2 weken zijn er in totaal 5 dagen 
vervangingen geweest vanwege nascholing en verlof. 
De ondersteuning in de klassen is hierdoor 4x niet 
doorgegaan. Super blij zijn we met de invallers die wij 
hebben, een luxe in deze tijd! 
 
7. Opgave ouderhulp 
Er liggen nog enkele formulieren in de hal. Heeft u 
nog niks ingevuld, doe dit dan zo spoedig mogelijk. 
We zijn blij met alle hulp! 
 
8. Opgave kinderen voor de eerste communie 
De kinderen van de groepen 4 en 5 hebben deze 
week een brief voor opgave voor de 1e H. Communie 
ontvangen. Mocht u geen formulier hebben ontvangen en uw kind zit in groep 4 of hoger en wil 
zijn/haar 1e H. Communie doen, dan kunnen onderstaande gegevens worden doorgegeven aan 
communiegroep.zeewolde@gmail.com. U ontvangt een bevestiging van uw opgave. Mocht dit niet 
het geval zijn of u hebt nog vragen, dan graag contact opnemen met Janneke den Brok, tel: 06 
53334897. 
Werkgroep 1e Heilige Communie, parochie Sterre der Zee 
Ida Hazelaar, Monique de Bruijcker en Janneke den Brok 
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-> Opgave voor 20 december 2019<- 
 
Naam: 
Voornaam: 
Adres: 
Postcode: 
Telefoonnummer: 
E-mail : 
Geboortedatum: 
School: 
Gedoopt: Ja/Nee* 
 
Belangrijke data: 
1e ouderavond: maandag 13 januari 2020, 20.00u  te Open Haven. 
Start voorbereiding kinderen: zondag 19 januari 2020. 
1e H. Communie: zondag 19 april 2020. 
 
9. Welkom op school 
De afgelopen weken zijn Casper (groep 1/2c), Sophie (groep 1/2b), Pim (groep 1/2b), Skyler (groep 
1/2b), Tess (groep 1/2d), Noah (groep 1/2c) en Sil (groep 3a) gestart op onze school! We heten jullie 
welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe! 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 

 

 

 

 

 


