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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 18 febr.: oudergesprekken
 21 febr.: viering Carnaval
 24 febr. t/m 28 febr.: voorjaarsvakantie
 2 mrt.: start nieuwe kleutergroep
 13 mrt.: 14.15 uur weeksluiting oranje
 20 mrt.: 14.15 uur weeksluiting rood

INHOUD:
1. Staking 30 en 31 januari 2020
2. Ouderbijdrage en KSKE
3. Nieuwe kleutergroep
4. Verkeersveiligheid
5. Kerstpakkettenactie 2019
6. Welkom op school

Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht.

De afgelopen weken/dagen hebben we te maken gehad
met veel heftige gebeurtenissen met betrekking tot zorg,
ziekte en overlijden van naasten.
Wat is het fijn om te merken dat we een sterk team zijn met
elkaar. We vangen elkaar op, zien om naar elkaar, geven
elkaar een dikke knuffel waar nodig.
We weten dat het bij collega’s thuis of in sommige gezinnen
heel pittig is nu.
Daarom dit gedichtje:
Wij steken een extra kaarsje aan voor een ieder die het
nodig heeft. Doet u met ons mee?
1. Staking 30 en 31 januari 2020
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari waren er 2
stakingsdagen.
Bij ons waren de dagen iets anders ingevuld omdat de vrijdag al ingepland stond als studiedag.
We hebben deze dagen hard gewerkt aan vermindering van de werkdruk. Aan de slag met de
rapporten, administratie, groepsbesprekingen, werkgroep overleg en diverse voorbereidingen.
Ook zijn we als team in gesprek geweest over de Toermalijn. Waar zijn we trots op? Waar liggen
ontwikkelpunten? Wat zijn onze kansen/bedreigingen?
Een prachtig gesprek geweest waar de volgende periode mee verder kunnen bouwen.
Voor ons is de staking nodig. Er moeten veranderingen doorgevoerd worden in het onderwijs.
Genoeg aandacht voor elk kind, passend onderwijs kunnen bieden en het verlagen van de werkdruk.
We blijven alle ontwikkelingen nauwlettend volgen…
De afgelopen 4 weken hebben wij te maken gehad met:
18 dagen waarbij een leerkracht vervangen moest worden vanwege ziekte, zorgverlof of nascholing.
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Van deze 18 dagen zijn 15 dagen ingevuld door een invalleerkracht of parttime collega die meer
gewerkt heeft. FANTASTISCH dat de groepen zo opgevangen zijn! De kinderen hebben op deze alle
normale lessen kunnen volgen!
Van de 18 dagen zijn er 2 dagen opgevuld door de onderwijsassistente en kon de ondersteuning niet
doorgaan.
Op 1 dag kon de plusgroep niet doorgaan
omdat de desbetreffende leerkracht ziek was.
Alles bij elkaar hebben we het allemaal weer
heel goed kunnen regelen.
Ontzettend blij dat we zo’n flexibel team
hebben en dat we beschikken over hele
goede invalleerkrachten.
Maar onze zorgen rondom de toekomst en
het lerarentekort, zijn onverminderd groot!
2. Ouderbijdrage en KSKE
Twee weken geleden zijn de herinneringsbrieven van de ouderbijdrage en KSKE meegegeven.
Als u een brief heeft ontvangen, wilt u dan zsm de bijdrage overmaken?
3. Nieuwe kleutergroep
Na de voorjaarsvakantie beginnen er 8 kinderen in onze nieuwe kleuterklas, de Jip en Janneke klas.
Het lokaal voor de instroomgroep begint aardig ingericht te raken, maar we zijn nog op zoek naar de
volgende materialen;
* klein zandbak speelgoed of plastic auto’s voor in de zandtafel
* poppenbedje
* poppenwagen
* auto’s klein of middel maatje voor in de bouwhoek
* poppenhuis meubeltjes
* evt. Jip en Janneke spulletjes
* evt. Constructie materiaal (denk aan Kidz k’nexx, Lego of Duplo) etc.
Super als u voor ons door de kast wilt struinen!
U kunt het afgeven bij ons of in een van de kleuterklassen
dan komt het vanzelf bij ons terecht.
Bedankt, juf Lianne en juf Marieke
4. Verkeersveiligheid
Rondom de tijden van halen en brengen van de kinderen kan het enorm druk zijn bij school.
Vooral het kruispunt voor de Coop is een drukke plek.
In het verleden hebben we hier wel eens naar gekeken; hoe kunnen we de verkeersveiligheid op dat
punt verbeteren?
Uit dit onderzoek is als conclusie gekomen dat het enorm belangrijk is en blijft om de geldende
verkeersregels te volgen! De infrastructuur kunnen we niet veranderen, maar het zou heel fijn zijn als
alle ouders hun kinderen het goede voorbeeld geven:
- Fietsers hebben op dit punt geen voorrang
- Voetgangers die oversteken op het zebrapad
hebben wel voorrang
- Auto’s hoeven dus alleen voor voetgangers te
stoppen
- Auto’s rijden dus door bij fietsers
Hoe goed bedoeld ook, als auto’s gaan stoppen voor
fietsers, krijgen de fietsers aangeleerd dat ze op dit punt
dus voorrang krijgen. Dit is niet de bedoeling, en maakt
de oversteek alleen maar onveiliger. Fietsers van hun fiets af laten springen en dan wandelend over
laten steken, is dus ook niet de bedoeling.
Helpt u mee om onze kinderen de juiste verkeersregels te laten kennen?!
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5. Kerstpakkettenactie 2019
Nu de kerstactie van 20 december 2019 weer voorbij is, wil de kerstcommissie jullie bedanken voor
de producten die jullie hebben geleverd om de pakketten mee te vullen voor mensen die het wat
minder breed hebben.
Dit jaar heeft de kerstcommissie 304 tassen gevuld, een aantal dat nog nooit eerder is gemaakt voor
mensen in Zeewolde. Het is natuurlijk jammer dat er zoveel pakketten nodig zijn, maar we zijn als
commissie ook blij dat we genoeg producten hebben gekregen om er mooie, volle tassen van te
maken!
Daar hebben jullie heel hard aan mee gewerkt!
We weten zeker dat de ontvangers deze pakketten met grote dankbaarheid en blijdschap hebben
ontvangen.
Namens deze mensen en de kerstcommissie willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage.
We hopen natuurlijk dat we in 2020 weer op jullie hulp mogen rekenen!
Hartelijke groet van de kerstcommissie.
6. Welkom op school
De afgelopen week zijn Faas (groep 1/2a) en Lotte (groep 1/2d) 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
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