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Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2019-2020, jaargang 21 nr.9; 17 januari 2020 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 30 jan.: staking – alle leerlingen vrij 

 31 jan.: studiedag – alle leerlingen vrij 

 3 febr.: studiedag – alle leerlingen vrij 

 5 febr.: eerste rapport mee 

 13 febr.: oudergesprekken 

 18 febr.: oudergesprekken 

 21 febr.: viering Carnaval 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht. 

INHOUD: 
1. Staking 30 en 31 januari 2020 
2. Fijn nieuws! 
3. Mobiele telefoon vermist 
4. IPC 
5. over de MR 
6. Schuur 
7. Hoofdluispreventie  
8. Stichting leergeld 
9. KunstExpeditie 
10. Welkom op school 

 

 
We zijn alweer 2 weken hard aan de slag in 2020.  
Fijn om weer zoveel te leren met elkaar. 
We hopen op een mooi jaar voor iedereen! 

 
1. Staking 30 en 31 januari 2020 
Over de aangekondigde staking is gisteren een mail gestuurd. 
 
2. Fijn nieuws! 
Juf Erica is zwanger! Wat fijn dat zij met Brian een tweede kindje 
mag krijgen. Eind mei zal zij met zwangerschapsverlof gaan. 
Juf Fiona zal een groot deel van haar dagen overnemen. 
Tegen die tijd ontvangen de ouders van groep 5b een mail met alle 
details. 
 
We kunnen aan de slag met alle voorbereidingen voor de nieuwe 
kleutergroep! We mogen het lege lokaal aan de Saffier gaan 
gebruiken, super fijn! 
Partou start in deze ruimte na de zomervakantie een nieuwe groep. 
Tot die tijd mogen wij de ruimte huren, anders zou het toch leeg staan. 
De leerkrachten van de instroomgroep worden juf Marieke en juf Lianne 
De vervanging van juf Marieke op maandag en vrijdag is geregeld. De desbetreffende ouders hebben hierover 
een mail ontvangen. De werkzaamheden van juf Lianne op woensdag, donderdag en vrijdag zullen 
overgenomen worden door juf Annelies. In deze tijd bijzonder fijn dat we dit hebben kunnen regelen! 
 
Al het meubilair van de instroomgroep staat opgeslagen. 
Op maandagmorgen 27 januari 2020 willen we dit verhuizen naar de nieuwe klas. 
WIE O WIE kan ons hierbij helpen? 
We starten gelijk om 08.30 uur.  
Kunt u helpen: geef dit dan door aan Manon: mbeek@toermalijn.net 
  
De ouders van de instroomgroep hebben een mail ontvangen met verdere details over de groep. 
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Het gaat goed met de Toermalijn. Voor het eerst sinds lange tijd zullen we qua leerlingaantal flink gaan groeien. 
Dit komt doordat er relatief een klein aantal groep 8 leerlingen de school zal verlaten. De instroom van nieuwe 
leerlingen is veel groter. We hebben een gezonde financiële positie, prima resultaten met de eindtoets, een 
fijne bezetting van leerkrachten, een stabiel team! Van onze ouders horen we dat ze vooral kiezen voor de fijne 
sfeer, de omgang met elkaar, elk kind mag er zijn, je hoort erbij. Hier zijn we super trots op! 
 
Zijn we dan nu “klaar” met de Toermalijn?! Kunnen we achterover leunen?  
Nee, gelukkig niet! We zijn volop in ontwikkeling, we leren en ontdekken zoveel met elkaar. We zullen hard 
blijven werken om de positieve ontwikkeling en goede kwaliteit vast te houden. 
 
Ondertussen zullen we ook gaan beginnen met de voorbereidingen van schooljaar 2020-2021. 
Dus ook gelijk een oproep voor alle kinderen die het komende jaar 4 jaar gaan worden. 
Staat uw zoon of dochter al wel ingeschreven? Zo niet, dan graag binnenkort gaan doen. Dan kunnen we een 
begin gaan maken met de verdeling van leerlingen voor het nieuwe schooljaar. 
Een aanmeldingsformulier is via Manon verkrijgbaar. 
 
3. Mobiele telefoon vermist 
HELP! 
Afgelopen week is de mobiele telefoon van een van de leerkrachten vermist geraakt. Het gaat om een Samsung 
telefoon met blauw hoesje. Heeft u toevallig iets gezien, of komt u ‘m toevallig ergens tegen de komende week 
op school, laat het ons weten! 
 
4. IPC 
In de meeste groepen zijn de nieuwe IPC thema’s van start gegaan. 
Hier heeft u vast al het een en ander over gehoord en gezien! Zo leuk dat we via Parro zoveel moois kunnen 
delen. 
De groepen 1/2 gaan werken over: Brrr, wat is het koud (op de Noord- en Zuidpool) 
De groepen 3 en 4 werken over: Onze wereld 
De groepen 5 en 6 werken over: Zij maakten het verschil 
De groepen 7 en 8 werken over: Wat als het jou overkomt 
 
5. Over de MR 

Mijn naam is Christa vd Hel, leerkracht van groep 6 van de Toermalijn. Je zou mij met 
recht wel een Medezeggenschapstijger kunnen noemen: met 4 termijnen MR (12 jaren 
totaal) op 2 verschillende scholen en ook zo’n 10 jaar aan GMR ervaring... ik was er 
precies 1 jaar uit toen ik de vraag kreeg of ik voorzitter wilde worden...natuurlijk zei ik 
“ja”. Samen met leerkrachten, ouders, directie en bestuur op positief kritische wijze 
meedenken over het beste onderwijs op onze school; daar ga ik voor! Heeft u vragen of 
suggesties? Onze vergaderingen beginnen altijd met een openbaar gedeelte: Wij zien of 
horen u graag! cvanderhel@toermalijn.net 
 
Mijn naam is Fiona Kersten. Sinds 2004 werk ik op de Toermalijn. Ik heb 
gewerkt in verschillende groepen, variërend van groep 1 t/m groep 8. 
Momenteel werk ik op donderdag en vrijdag in groep 5b. Ik ben getrouwd 

met Frank en moeder van Jasper van 14 en Thijs van 12. Zij zitten inmiddels beide op de middelbare 
school. In de MR kunnen we meedenken met het beleid van onze school. Daarmee kan ik er mede 
voor zorgen dat onze school een goede school blijft waar kinderen, ouders en collega’s met plezier 
heen gaan. Mocht u meer willen weten of een keer een (deel van een) MR bijeenkomst bijwonen, mag u mij 
altijd aanspreken of mailen. fkersten@toermalijn.net  
 
6. Schuur 
Op de Toermalijn zijn we regelmatig op zoek naar opbergruimte. Helaas is onze opbergruimte beperkt. Daarom 
willen we iets gaan bouwen! 
Op het lege stukje schoolplein (naast de schommels) willen we heel graag een schuur realiseren. Geen moeilijk 
ontwerp, maar eigenlijk een simpel “tuinhuisje” met voldoende ruimte voor de papierbak, extra vuilnisbakken, 
fietsen die op school gestald moeten worden en misschien wat tuingereedschap. 
Welke ouder zou hierover kunnen meedenken? Een tekening maken? Eventueel kunnen coördineren bij het 
aanschaf van materiaal en de planning van activiteiten? Ook kunnen we veel hulp gebruiken bij het eventuele 
bouwen van de schuur. Als u hierin iets kunt betekenen, geef het aan Manon door: mbeek@toermalijn.net  
Dan kunnen we hopelijk dit schooljaar nog aan de slag! 
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7. Hoofdluispreventie 
Hoofdluispreventie is een verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op school is een extra controle 
en moet gezien worden als ondersteuning voor de ouders. Elke 2de week na een schoolvakantie zullen we de 
kinderen op school controleren op luizen. Controleer u thuis zelf uw kind op luizen?  
Naast de controle op school moet u zelf thuis controleren om 2 redenen: 
- We vinden bij de controle op school natuurlijk liever geen luizen. Als iedereen thuis alvast controleert, is de 
controle snel klaar. Prettig voor de luizenouders, jezelf en vooral voor je kind! 
- Op school wordt er alleen gecontroleerd en niet gekamd. De kans dat er iets over het hoofd gezien wordt, is 
aanwezig. Dus daarom vragen we uw hulp! 
Mochten er luizen in de klas gevonden worden, dan krijgt u een mail van de desbetreffende leerkracht. 
Mocht u zelf luizen (of neten) vinden, neem dan altijd contact op met school en ga uw kind behandelen 
(wassen met speciale shampoo en/of daarna 2 weken heel veel kammen!).  
Voor informatie over hoofdluizen, hoe te controleren en behandelen: https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 
8. Stichting leergeld 
Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan 
school-, sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeenten kunnen om financiële redenen 
niet meedoen aan deze activiteiten. Momenteel groeien in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en 
Zeewolde 1 op de 10 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn. Leergeld Randmeren wil 
deze kinderen (weer) laten meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De 
kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen. 
 
Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten die buiten de U-pas vallen. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen mee 
op schoolreis, hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig bij de aanschaf 
van een laptop, sportkleding en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor 
kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en het gevoel hebben er bij te horen.  
 
Laat alle kinderen meedoen! 
Want nu meedoen is straks meetellen! 
Voor meer informatie: https://www.leergeld-randmeren.nl/ 
 
9. KunstExpeditie 
Op 15 januari is er weer gestart met een nieuwe minireeks KunstExpeditie. Er is nog de mogelijkheid om mee te 
doen met de volgende lessen. Voor meer informatie: http://verbeeldingenco.nl/kunstexpeditie-2/  
 
10. Welkom op school 
 De afgelopen week zijn Jackson (groep 3b) en Ayapra (groep 1/2a) 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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