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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
● 21 sept. en 22 sept.: kamp groepen 6 
● 22 sept. en 23 sept.: kamp groep 7 
● 23, 24 en 25 sept.: kamp groep 8 
● 30 sept. t/m 9 okt.: kinderboekenweek 
● 2 okt.: 14.15 uur weeksluiting oranje 
● 9 okt.: 14.15 uur weeksluiting rood 
● 19 t/m 23 okt.: herfstvakantie 
● 26 okt.: studiedag: leerlingen vrij 
 
Sommige activiteiten zullen misschien nog 
aangepast moeten worden ivm Covid-19.  
U wordt hier zsm van op de hoogte gesteld. 
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We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie achter de rug heeft.  
Misschien anders dan anders, dichterbij huis of helemaal niet weg geweest. Maar hopelijk wel fijne               
momenten met elkaar mogen delen. 
 

 
 
In ons team is er veel gebeurd in de vakantie. Gebeurtenissen waarvoor we nog regelmatig een                
kaarsje branden om aan elkaar te denken: 
In de zomervakantie is duidelijk geworden dat juf Liane borstkanker heeft. Al snel daarna is zij gestart                 
met chemobehandelingen. Een pittig traject zal volgen. We hebben hoop op een goede afloop, maar               
ze zal dit schooljaar niet voor de klas kunnen staan. Gelukkig is de vervanging geregeld, blijft juf Liane                  
op de achtergrond betrokken en voert ze taken uit wanneer het kan! 
Juf Marieke Erné en juf Yvonne hebben in de vakantie hun vader verloren, sowieso al enorm                
verdrietig om dit mee te maken, maar de “Coronatijd” maakt dit nog extra lastig. 
De man van juf Coby ligt in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. Hopelijk gaat de behandeling               
deze week goed! 
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Alles bij elkaar veel zorg. Gelukkig kunnen we als team onze zorgen delen, zijn we er voor elkaar,                  
vinden we een luisterend oor bij elkaar. 
Met elkaar zijn we ontzettend blij dat elke klas een goede start heeft gemaakt, blij om weer aan de                   
slag te kunnen met de kinderen. We gaan er met elkaar weer een mooi schooljaar van maken! 
 
1. Covid-19 
Beslisbomen: 
In de bijlagen vindt u 3 beslisbomen om te zien wanneer de kinderen wel/niet naar school mogen 
komen. Wij houden deze beslisbomen ook bij de hand als ons om advies wordt gevraagd. 
De RIVM-maatregelen wijzigen regelmatig. We proberen dit steeds up-to-date te houden. 
 
Ophalen/wegbrengen: 
Graag bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen denken aan de 1,5 m afstand tussen 
volwassenen. Vooral om 15.15 uur is het erg druk bij de hekken. Let zelf goed op de afstand 
alstublieft! 
 
Leerkrachten met gezondheidsklachten: 
Leerkrachten met klachten moeten zich laten testen. Helaas heeft het onderwijzend personeel geen 
voorrang op de testen. Voor nu betekent dit dat een leerkracht soms wel 3 dagen uitgeroosterd 
moet worden in afwachting van de uitslag van de test. Natuurlijk doen we ons best om de 
desbetreffende klas te vervangen, maar hierbij zullen we tegen grenzen gaan aanlopen.  
We houden u op de hoogte! 
 
2. Startgesprekken 
De eerste startgesprekken hebben al plaatsgevonden. Fijn om ouders bij gesprekken weer in de 
school/in de klas te zien. Denkt u bij binnenkomst aan de vragen ivm uw gezondheid?! Zie bijlage.  
De komende weken zullen nog vele gesprekken plaatsvinden. Denkt u ook bij binnenkomst aan de 
1,5 m afstand?! 
 
3. Bereikbaarheid leerkrachten 
Zoals u van ons gewend bent, kunt u voor vragen altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw 
kind. Wilt u zoveel mogelijk rekening houden met de schooltijden? Het stellen van een vraag vlak 
voor schooltijd komt niet altijd gelegen. De leerkracht wil dan de kinderen aandacht geven en vlot 
met de lessen starten. In geval van een calamiteit kan Manon Beek 06-41378176 thuis gebeld 
worden.  De leerkrachten zijn goed via mail of Parro bereikbaar. 
Tijdens werkdagen kunt u de Toermalijn bereiken tussen 08.00 – 17.15 uur: 036-5226020 
 
In de zomervakantie is Parnassys bezig geweest met vernieuwing. Het ouderportaal (waar u de 
toetsen van uw kind kon volgen vanaf groep 3) is samengevoegd met Parro. Niet is niet in alle 
gevallen goed gegaan. Sommige ouders lukt het nog niet om via Parro contact te hebben. U kunt 
contact opnemen met Parro support of het even aan ons doorgeven. We hopen dit zsm allemaal 
opgelost te hebben. 
 
4. Bereikbaarheid directie 
Indien u de locatiedirecteur wil spreken, dan is het op dit moment het handigst om via mail een 
afspraak te maken: mbeek@toermalijn.net De werkdagen van Manon zijn: ma-di-do-vr 
 
5. Personele zaken 
Simone Nell en Babette van der Hulst zijn onze IB-ers. Simone is IB-er voor de groepen 1 t/m 3. 
Babette voor de groepen 4 t/m 8. Greetje is onze gedragsspecialist en voert ook diverse Ib-taken uit. 
In alle klassen gaat zij aan de slag met de groepsdynamiek en groepsvorming. Simone, Babette en 
Greetje zijn bereikbaar via de volgende mailadressen: snell@toermalijn.net – 
bvanderhulst@toermalijn.net – gvandenos@toermalijn.net  
 
 
6. Een paar afspraken binnen de school 
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Wij hebben in verband met de rust binnen de school de volgende afspraken gemaakt: 
● De kinderen zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom in de klas, dus vanaf 08.20 uur. 

Waarom niet eerder? De leerkracht is zich voor schooltijd aan het voorbereiden. Ook vinden wij 
het als team belangrijk om samen de dag te beginnen in de middenruimte. Vanaf 08.20 uur zijn 
de leerkrachten in de klas aanwezig.  

● ’s Middags gaan de overblijvers om 13.05 uur naar binnen. De leerkrachten komen dan ook in de 
klas. Als de rest van de kinderen op school komen, mogen zij vanaf 13.05 uur ook direct naar 
binnen.  

 
7. Welkom op school 
Er zijn deze week veel nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Wat ontzettend leuk om zoveel 
nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Blij dat zoveel ouders voor onze school gekozen hebben! 
groep 1/2A: Rens, Fleur en Mariana 
groep 1/2B: LoÏs 
groep 1/2C: Ivar en Luuk 
groep 1/2D: Evy, Fayenne en JD Sterre 
groep 1/2E: Jaimy, Zofia, James en LoÏs 
groep 3B: Zoë 
groep 4A: Luna 
groep 4B: Veerle 
groep 5A: Leah  
groep 7A: Eva 
 
We heten jullie WELKOM op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Overblijven - Partou 
Als er bijzonderheden of vragen zijn over het overblijven, dan kunt u contact opnemen met Gaby, de 
coördinator van de TSO (overblijf): gaby.terschegget@partou.nl - 06-21868189 
 
9. Leerlingenraad 
Binnenkort zal de eerste leerlingenraad plaatsvinden. We hebben er voor gekozen om met dezelfde 
groep (behalve leerlingen groep 8) als vorig jaar door te gaan. We hebben immers na februari geen 
vergadering meer gehad. 
In de groepen 5 zullen er nog verkiezingen plaatsvinden. 
 
10. Gymtassen en gymkleding 
Voor de groepen 1 en 2: Het is de bedoeling dat de kinderen gymschoenen (zonder veters, met 
profiel onder de zool, voorzien van naam) een korte broek en t-shirt in een tas mee naar school 
nemen. Deze tas blijft op school in een vak boven de jas.  Wilt u regelmatig de maat van de schoenen 
bij uw kind controleren? Voor iedere vakantie geven we de gymtas mee, om de kleding te kunnen 
wassen. 
Voor de groepen 3 t/m 8: zorgt u ervoor dat uw kind een veilige tas (vooral als de tas op de fiets mee 
moet) bij zich heeft voor de gymkleren en dat de gymkleren regelmatig mee naar huis gaan om ze te 
wassen. Tevens vragen wij u om de grootte van de gymschoenen te controleren. Wij verwachten nl. 
dat kinderen gymschoenen dragen. Het is heel vervelend voor uw kind als deze schoenen knellen of 
kapot zijn.  
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11. Naam op drinkbakjes, sleutels etc. 
Wilt u er zorg voor dragen dat drinkbakjes, sleutels, jassen etc.  worden voorzien van naam? 
 
GEZOCHT: Lorenzo uit groep 3 is zijn jas kwijt: een rode jas van America Today.  
Wie heeft iets gezien?? 
 
12. Nieuwe schoolgids 
We zijn hard aan het werk om de nieuwe schoolgids aan te passen voor het huidige schooljaar. Dit is 
een hele klus. We willen de gids graag eind september klaar hebben. Ook de informatie op onze 
website: www.toermalijn.net zal zsm aangepast worden. 
 
13. Opgave ouderhulp 
Zo spoedig mogelijk krijgt u informatie omtrent de opgave voor ouderhulp. Voor enkele activiteiten 
zijn er nu al hulpouders nodig. De leerkrachten zullen u dan middels Parro, mail of informatie aan de 
klassendeur om hulp vragen. 
 
14. Oproep reservekleding groepen 1 t/m 4 
Soms gebeurt er een ‘ongelukje’. Dan is het handig dat wij reservekleding hebben om dit op te 
lossen. Heeft u, niet al te kleine, boven- en/of onderkleding over, dan kunt u deze aan één van de 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 geven. Hartelijk dank. 
 
15. Verlofaanvraag 
In de directiekamer kunt u een formulier ophalen dat u moet gebruiken als u voor uw kind(eren) 
verlof wilt aanvragen. Dit geldt ook voor een 4-jarig kind. U kunt het formulier ook op onze website 
vinden. Dit formulier is opgesteld in samenspraak met alle directies van de basisscholen in Zeewolde 
en de leerplichtambtenaar van onze gemeente. Uitgezonderd calamiteiten moet u uw aanvraag twee 
weken van tevoren indienen. 
 
16. Jaarrooster 2020-2021 
In de bijlage vindt u (nogmaals) het jaarrooster van schooljaar 2020-2021 met hierbij alle vakanties, 

feestdagen en studiedagen. 

 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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