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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 13 mrt.: 14.15 uur weeksluiting oranje 

 20 mrt.: 14.15 uur weeksluiting rood 

 1 april: 09.00-12.00 uur open huis 

 10 april: goede vrijdag: alle leerlingen  vrij 

 13 april: 2e Paasdag: alle leerlingen vrij 

 17 april: Koningsspelen 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht. 

INHOUD: 
1. Afscheid Marianne 
2. Lerarentekort 
3. Vakantierooster 2020-2021 
4. Verkeerssituatie 
5. Welkom op school 

 

 
1. Afscheid Marianne 
Gistermiddag hebben wij afscheid genomen van Marianne. Het was ontzettend fijn om er met het 
hele team bij te kunnen zijn! Bedankt voor alle hartverwarmende reacties, berichtjes, kaarten en 
medeleven. Dat heeft ons heel goed gedaan! 
 
De afgelopen week heeft het herdenkingsplekje van Marianne steeds op het podium gestaan. Elke 
dag hebben we de kaarsjes voor haar aangestoken. Vele kinderen en ouders hebben hier even bij stil 
gestaan. Marianne wordt herinnerd door velen! 
 
Vele kinderen heeft Marianne begeleid en onderzocht. Ze had een heel groot hart voor de kinderen 
die extra zorg of ondersteuning nodig hadden. Ze wilde altijd kijken naar wat een kind wel kan, kijken 
naar de mogelijkheden ipv de onmogelijkheden. Deze opvattingen zitten in de basis van de 
Toermalijn, in hoe we willen zijn voor de kinderen, hoe we willen zijn als team. 
 
Dag lieve Marianne… 
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2. Lerarentekort 
De afgelopen 2 schoolweken hebben wij te maken gehad met 14 dagen waarbij een leerkracht 
vervangen moest worden vanwege ziekte, zorgverlof of overlijden van een dierbare. Van deze 14 
dagen zijn 13 dagen ingevuld door een invalleerkracht of parttime collega die meer gewerkt heeft. 
FANTASTISCH dat de groepen zo opgevangen zijn! De kinderen hebben op deze dagen alle normale 
lessen kunnen volgen! 
Van de 14 dagen is er 1 dag opgevuld door de onderwijsassistente en kon de ondersteuning niet 
doorgaan. 
 
Ik val in herhaling, maar blijf het wel zeggen: 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. 
 
3. Vakantierooster 2020-2021 
 

Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 

Kerstvakantie 21-12-20 t/m 01-01-21 

Voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m 26-02-21 

Pasen 02-04-21 en 05-04-21 

Meivakantie 26-04-21 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-21 en 14-05-21 

2e Pinksterdag 24-05-21 

Zomervakantie 19-07-21 t/m 27-08-21 

 
Het vakantierooster 2020-2021 is vastgesteld met de directies van de scholen uit Zeewolde. De MR 
heeft het vakantierooster besproken. 
De vakanties lopen dus voor alle scholen in Zeewolde gelijk. Later in het jaar worden de studiedagen 
nog vastgesteld. Dit overzicht ontvangt u voor de zomervakantie. De studiedagen worden per school 
apart gepland. 
 
4. Verkeersituatie 
In de vorige nieuwsbrief stond een gedeelte over de oversteekplaats bij de Coop. 
Een gedeelte wil ik graag rectificeren. Er stond: “fietsers van hun fiets af laten springen en dan 
wandelend over laten steken, is dus ook niet de bedoeling”. Hiermee werd bedoeld dat fietsers soms 
op het laatste moment, al op het zebrapad van hun fiets afspringen. Dit levert soms gevaarlijke 
situaties op. De fietsers die rustig afstappen en dan met hun fiets aan de hand over het zebrapad 
oversteken, doen dit op de juiste manier. 
 
5. Welkom op school 
 De afgelopen week zijn Amèll, Arnout, Maud, Bas, Norah, Sam en Novan gestart (groep 1E) 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 

 

 

 

 

 


