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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 30 sept. t/m 9 okt.: kinderboekenweek
● 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.

INHOUD:
1. Covid-19
2. Ouderraad
3. Weeksluiting
4. Opgave ouderhulp
5. Plattegrond fietsenstalling

1. Covid-19
Beslisbomen:
Update: In de bijlagen vindt u 2 beslisbomen om te zien wanneer kinderen wel/niet naar school
mogen komen. Er zijn kleine wijzigingen tov de vorige beslisbomen.
Leerkrachten:
In de afgelopen 2 weken zijn er 9 leerkrachten getest. Ook zijn er leerkrachten waarvan de partner of
een van de kinderen getest moet worden. Tot nu toe dus 2 leerkrachten positief getest. Gelukkig
voelen zij zich beiden al een stuk beter. hopelijk zien wij ze snel weer op school.
De afgelopen week heb ik voor het eerst sinds hele lange tijd aan ouders moeten vragen om hun kind
thuis te houden. Groep 8 is dinsdag en woensdag thuis geweest. Een onwenselijke situatie, maar
helaas is het niet anders.
Achter de schermen:
Een onzekere tijd breekt aan, een groep thuis aan het werk, enkele kinderen van een groep thuis aan
het werk, een leerling die ziek thuis is en geen schoolwerk kan doen. Op dit moment zijn er allerlei
varianten. In Coronatijd hebben we ervaring opgedaan met het thuis werken. Maar dit kunnen we
niet zomaar weer even oppakken. De meeste programma’s waarmee de kinderen in maart, april, mei
en juni hebben gewerkt, werden gratis aangeboden vanwege de Coronacrisis. Omdat alle
basisscholen weer open zijn, vraagt elk van deze programma’s een behoorlijk bedrag per leerling. We
zijn nu aan het onderzoeken welke programma’s betaalbaar zijn en welke dus ook het meest effectief
ingezet kunnen worden.
Ook hebben we sinds de zomervakantie een nieuw computersysteem. Het begint al een beetje te
wennen. Dit nieuwe systeem gaat ook voor de leerlingen gelden. Elke leerling heeft (of krijgt nog)
een eigen account. We zijn nu aan het onderzoeken wat we hier allemaal mee kunnen, ook mbt het
thuis leren.
Volgende week zouden de groepen 6, 7 en 8 op kamp gaan. Naar aanleiding van de gebeurtenissen
deze week hebben we besloten om het kamp te verzetten naar maart 2021. Hopelijk kan het kamp
dan wel door gaan. Een lastige keuze, maar gezondheid en veiligheid staat voorop!
Het houdt ons allemaal enorm bezig; deze tijd is onzeker en angstig. U mag erop vertrouwen dat we
allemaal keihard werken om alles in goede banen te leiden.
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2. Ouderraad
Ieder jaar in september wordt door de Ouderraad een jaarvergadering gepland met de leden van de
oudervereniging (alle ouders). Vanwege alle maatregelen rondom het Coronavirus hebben we
besloten dit jaar geen jaarvergadering te houden. In een jaarvergadering wordt verantwoording
(organisatorisch en financieel) afgelegd aan de leden van de oudervereniging. Tijdens een
jaarvergadering worden de organisatorische plannen en financiële begroting goedgekeurd.
Binnenkort vindt u het jaarverslag en alle financiële stukken op de website van de Toermalijn. Mocht
u daar vragen over hebben, kunt u contact opnemen met de Ouderraad via
toermalijn.ouderraad@gmail.com.
In het kader van professionalisering willen wij u vast op de hoogte brengen van de wensen voor het
gebruik van Schoolkassa. Dit is een financiële module die gekoppeld is aan Parnassys, het digitale
schoolsysteem. Door te investeren in een stukje professionalisering, worden extra kosten gemaakt
die mogelijk een kleine verhoging van de ouderbijdrage tot gevolg kan hebben.
Er is budget over omdat het afgelopen schooljaar diverse activiteiten niet zijn doorgegaan. Denk
hierbij aan het kleuterfeest, schoolreis en diverse excursies. Dit budget zal ingezet worden om ons
lustrumfeest te vieren. We hopen dit feest aan het einde van het schooljaar groots te kunnen vieren!
Met vriendelijke groet namens de Ouderraad,
Marian Poelhekke
3. Weeksluiting
De eerste weeksluitingen gaan niet door ivm de maatregelen mbt Corona
4. Opgave ouderhulp
Normaal gesproken ontvangt u in deze maand een formulier voor opgave ouderhulp.
U kunt zich dan opgeven voor diverse werkgroepen zoals bijvoorbeeld kerst en carnaval.
Omdat wij nog geen idee hebben wat wel/niet door kan gaan, laten we dit formulier nog even
achterwege. Als er hulp van ouders nodig is, laten we dit weten!
5. Plattegrond fietsenstalling
Twee kinderen van de leerlingenraad hebben een plattegrond gemaakt van de fietsenstalling.
Zie bijlage
Ze zijn hiermee ook langs de klassen geweest.
Helpt u uw kind om de fiets op de goede plek te zetten?
Voor het lokaal van juf Petra en juf Janneke is er
plek om de steps te stallen.
Dit gedeelte is GEEN fietsenstalling.
Binnenkort zal de leerlingenraad gaan controleren
op de juiste plaatsing van fietsen.
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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