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Op vrijdag 24 april stond dit stukje tekst onderaan de brief: “we denken dat we op een goede manier
kunnen starten. Maar we zullen gaande weg ook vast tegen punten aanlopen. We moeten het gaan
zien. We gaan weer ons uiterste best doen om het onderwijs op een goede manier in te vullen. Daar
hebben we uw hulp en ondersteuning vanuit thuis ook weer hard bij nodig. Samen kunnen wij dit!”
En inderdaad; samen kunnen we dit! We hebben deze week een heerlijke, rustige start met halve
klassen kunnen maken. Natuurlijk moeten iedereen eraan wennen dat niet alle kinderen er zijn, ze
missen elkaar! En natuurlijk moeten we wennen aan het continurooster, 2 dagen instructie eigenlijk
in 1 dag willen stoppen. Het is raar. Maar toch hebben we een nieuw soort ritme gevonden. We zijn
benieuwd voor hoe lang. Komende week zal er weer een persconferentie zijn. We wachten af wat
daar uit gaat komen. In de week van 25 t/m 29 mei 2020 ontvangt u hierover meer informatie.
(Reminder: donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn de leerlingen vrij ivm het Hemelvaartsweekend).
Even een paar belangrijke punten op een rij:
- Luizen: wilt u uw kind thuis controleren op luizen? Er vinden op school nu geen controles
plaats omdat er nog geen ouders binnen school kunnen zijn.
- Schoolreis/lustrumviering/kleuterfeest : gaan dit schooljaar niet door. We zullen met elkaar
moeten gaan bekijken wanneer er weer nieuwe mogelijkheden zijn. De ouderraad heeft
overleg gehad over de geïnde gelden. Voorlopig worden deze gelden gereserveerd. We
hopen dat er vervangende activiteiten gepland kunnen gaan worden.
- Diverse kinderen van onze school oefenen met het programma Bouw! Omdat de tutoren nog
niet in andere klassen ingezet kunnen worden, vragen we alle kinderen om thuis de
oefeningen met Bouw! voort te zetten.
- Op onze school hebben we van veel verschillen opleidingen stagiaires binnen onze school.
Sommige van deze stagiaires zullen de komende weken weer opdrachten in de klas gaan
uitvoeren. Andere stagiaires krijgen vanuit de opleiding online opdrachten en gaan hier thuis
mee aan de slag. Het kan dus zijn dat er in de klas van uw kind soms een stagiaire aanwezig
zal zijn om opdrachten uit te kunnen voeren en de opleiding voort te zetten.
Er zijn ook diverse onderwerpen waarvan we nog niet weten hoe we dit vorm gaan geven. Dat het
anders moet dan anders, dat is duidelijk. Maar hoe dan? Hier zullen we met elkaar over nadenken,
overleggen en dit op een later moment aan u terugkoppelen:
- Invulling Rapporten
- Oudergesprekken op school of via Zoom
- Eindtoetsen Cito
- Afscheid groep 8
- Studiedagen in juni
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Toermalijn,

Manon Beek

