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EXTRA EDITIE 9
Datum: 5 juni 2020
Voor nu de laatste extra editie van de Infotoer. Een hele bijzondere periode die we nu hopelijk
afsluiten. Maandag starten we weer met hele klassen, de hele week, wel met een aangepast rooster.
We gaan nog niet helemaal terug naar wat het was, we volgen de richtlijnen vanuit het RIVM.
De komende periode zullen we ook volgen wat er geadviseerd wordt voor de periode na de
zomervakantie. En daar onze plannen voor gaan maken.
We houden u natuurlijk op de hoogte!
1. Start 8 juni 2020
Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen met alle belangrijke informatie over de 6 weken tot
de zomervakantie.
Komende maandag gaan we om 09.00 uur met elkaar een feestje vieren.
We gaan dansen en zingen op het plein. Jammer genoeg kunnen de ouders hierbij niet aanwezig zijn.
Maar…. Hier hebben we iets op bedacht:
We gaan via Facebook LIVE
Dus: volg ons via Facebook: KBS de Toermalijn Zeewolde
En geniet allemaal mee!
We zullen ook een compilatiefilmpje maken van dit moment.
Dit zal later beschikbaar komen op onze online leeromgeving.
REMINDER: als uw kind niet herkenbaar in beeld mag komen,
zorg er dan voor dat hij/zij maandagochtend een pet op heeft.
Laat dit ook even aan de leerkracht weten!
U kunt de dans en het lied alvast vinden op de online
leeromgeving. Inloggen via: www.toermalijn.net
2. Trakteren
De afgelopen maanden hebben de jarige kinderen niet in de klas kunnen trakteren. Dit willen wij
volhouden in deze laatste weken van het schooljaar. Er wordt in de klas wel een klein feestje gevierd,
maar het kind neemt dus geen traktatie van huis mee. In het team zullen we overleggen of we dit
schooljaar kunnen afsluiten met in elke klas een “verjaardagsfeestdag” of zoiets. Wordt vervolgd.
3. Vragenlijsten
Afgelopen vrijdag hebben er in de nieuwsbrief 2 linken gestaan.
Er zijn al meerdere lijsten ingevuld door ouders en door leerlingen. Hartelijk dank voor het
meedenken, heel fijn! De komende week staan de lijsten nog open om in te vullen.
Vragenlijst ouders: klik hier
Vragenlijst kinderen: klik hier
4. Avondvierdaagse 2020
Dit jaar wordt de avondvierdaagse op een andere manier gelopen. Namelijk de Home Editie. En nee,
dit betekent niet 5 km om de keukentafel lopen. Maar we gaan vanuit ons eigen huis met

aangeleverde routes zelfstandig die 2.5, 5 of 10 km lopen. Informatie en de mogelijkheid tot
inschrijven kan je vinden via avondvierdaagsezeewolde.nl
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Toermalijn,
Manon Beek

