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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 3 juli: rapporten mee
 7 juli: wisselmiddag 12.30-14.00 uur
 16 juli: laatste schooldag 2019-2020
 17 juli: start zomervakantie
 31 aug.: start schooljaar 2020-2021
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht.

INHOUD:
1. Studiedagen
2. Groepsverdeling 2020-2021
3. Schooltijden
4. Wisselmiddag
5. Afscheid groep 8
6. Fietsenstalling
7. Welkom op school

1. Studiedagen
We hebben 3 goed gevulde studiedagen achter de rug. Volop aan de gang geweest met een terugblik
op schooljaar 2019-2020, een evaluatie van de Coronaperiode en allerlei voorbereidingen voor het
schooljaar 2020-2021. Het was fijn om met elkaar te leren, onze aandachtspunten vast te leggen en
zo het jaarplan voor 2020-2021 vorm te geven.
Verder hebben de leerkrachten hard gewerkt aan de rapporten, zijn er toetsen ingevoerd en
geanalyseerd, zijn er oudergesprekken geweest, zijn er groepsbesprekingen geweest en is er overleg
geweest over de invulling van de komende weken.
Nog maar 3 weken en dan is dit bijzondere schooljaar achter de rug.
Nog veel te doen…
2. Groepsverdeling 2020-2021
Tijdens alle voorbereidingen voor 2020-2021 zijn we ook aan de slag geweest met de groepsverdeling
2020-2021. Wat zijn we trots op alle nieuwe inschrijvingen die we hebben mogen ontvangen. Vele
nieuwe ouders weten met hun kinderen de weg naar onze school te vinden. Welkom!
Met elkaar hebben we een zo goed mogelijke verdeling proberen te maken. Al snel kwamen we er
achter dat het aantal huidige en nieuwe kleuters niet in 4 kleutergroepen past. Daarom starten we in
het nieuwe schooljaar met 15 groepen! GEWELDIG nieuws!
De verdeling van de groepen zal er als volgt uitzien:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 1/2d
Groep 1/2e
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
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Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 8a
We zijn erg blij om met 15 groepen te kunnen starten. Over het algemeen kleine groepen,
waardoor ook instroom van nieuwe kinderen mogelijk is. Groep 7 en groep 8 zijn groot. De ervaring
van de afgelopen jaren leert ons dat deze groepen goed in deze samenstelling kunnen samenwerken.
Wij gaan hier qua ondersteuning rekening mee houden.
BELANGRIJK:
We starten met 5 kleutergroepen, allemaal groepen 1/2. Voor alle 5 de groepen willen we een
eerlijke verdeling qua leeftijd van kinderen (jongsten, middelsten en oudsten), een eerlijke verdeling
qua jongens en meisjes en een eerlijke verdeling mbt de zorg en ondersteuning in de groep.
Dit betekent dat er geschoven zal worden met de kinderen van de huidige kleutergroepen. De
instroomgroep zal verdeeld worden over de verschillende klassen. Al met al een hele kluif om dit op
een goede manier te doen.
We streven ernaar om op vrijdag 3 juli de verdeling van de leerlingen over de groepen en de
verdeling van leerkrachten met alle ouders te delen.
Met betrekking tot de aantallen is het voor ons van belang om te weten welke kinderen nog gaan
instromen in het schooljaar 2020-2021. Zijn er nog broertjes of zusjes die 4 jaar worden in het
komende schooljaar? Zo ja, zijn ze dan al opgegeven?
Een aanmeldingsformulier is te verkrijgen via Manon: mbeek@toermalijn.net
3. Schooltijden
Vanuit de MR is er een peiling onder ouders uitgezet met betrekking tot de schooltijden na de
zomervakantie. Ook is er een peiling gehouden onder het team.
Er zijn diverse scenario’s mogelijk, elk scenario heeft z’n voor- en nadelen.
Wat de uitkomst zal zijn, is nog onzeker.
Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Het continurooster van nu is ingesteld door de Coronacrisis. Het is voor nu nog onduidelijk met welke
maatregelen we te maken hebben na de zomervakantie.
Mochten we over gaan tot het structureel wijzigen van onze schooltijden na de crisis, dan volgt
hiervoor een heel traject. Een continurooster voor altijd zal dus niet zomaar ingevoerd kunnen
worden. Er is overleg met de algemeen directeur, de MR en directie over hoe verder, over de
consequenties van de te nemen stappen.
Wat voorop staat is de volgende vraag: op welke manier kunnen wij het lesgeven op de Toermalijn
vormgeven zodat de kwaliteit voorop staat, er genoeg effectieve leertijd is, er voldoende rust en
contact voor het team is en de veiligheid gewaarborgd kan worden.
Een vraag waarbij vele belangen en partijen een rol spelen. We komen hier zo spoedig mogelijk op
terug!
4. Wisselmiddag
Op dinsdag 7 juli is onze jaarlijkse wisselmiddag. Om 12.30 uur gaan alle kinderen naar hun
nieuwe leerkracht in hun nieuwe klas van schooljaar 2020-2021. Om 14.00 uur is de wisselmiddag
afgelopen. De kinderen komen naar buiten via de uitgang die bij het betreffende lokaal hoort.
Bij de verdeling van leerlingen zullen we ook de plattegrond met alle uitgangen vermelden.
5. Afscheid groep 8
Het afscheid nemen van groep 8 zal dit jaar anders verlopen.
Diverse activiteiten zoals de viering in de kerk en de feestavond kunnen niet doorgaan zoals de
afgelopen jaren. Gelukkig kan er ook heel veel wel doorgaan. De kinderen van groep 8 e n hun ouders
weten wat de planning is van de komende weken. Succes kanjers!
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6. Fietsenstalling
Het valt op dat er bij het lokaal van groep 3 een “illegale” fietsenstalling
is ontstaan.
Zie foto
Graag alle fietsen stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling, achter
de BSO lokalen van Partou/bij het voetbalveld.
7. Welkom op school
Voor sommige kinderen van de instroomgroep was het wel een hele
bijzonder start, voor het eerst naar school en dan zonder papa of mama
naar binnen. Afscheid nemen op het plein…
Maar wat doen onze kanjers van de instroomgroep het goed!
(Alle kinderen van de Toermalijn trouwens!)
De afgelopen weken zijn er veel kinderen 4 jaar geworden en gestart in de Jip en Janneke klas:
Fedde, Marjolijn, Mila, Ruben, Nina, Seline, Gijs, Manoah, Berend, Thobias, Lea en Liva-Linn!
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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