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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
● 30 sept. t/m 9 okt.: kinderboekenweek 
● 9 okt.: schoolreis groepen 4, 5 en 6 
● 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. Kinderboekenweek 
3. Parro en ouderportaal 
4. Hulp van ouders 
5. Schoolreis en voorstelling 

 
 

 
1. Covid-19 
Twee weken geleden waren ‘s middags de meest recente beslisbomen meegestuurd met de Infotoer. 
‘s Avonds was er een persconferentie en werden er nieuwe maatregelen aangekondigd. 
Gelijk was de beslisboom niet meer recent, helaas.  
We proberen om alles up-to-date te houden, soms worden we ingehaald door de tijd… 
 
De meest recente beslisboom: zie bijlage 
Overzicht van de recente maatregelen: zie bijlage 
 
Leerkrachten: 
Sinds 18 september zijn er 4 leerkrachten getest, gelukkig allemaal negatief. 
Doordat er sneller getest kan worden, is er de afgelopen 2 weken geen uitval van lessen 
geweest. Fijn! Er zijn ook leerkrachten afwezigheid geweest door andere 
omstandigheden dan Corona. Gelukkig is het ook steeds gelukt om vervanging te 
regelen. Met dank aan alle collega’s die extra inspringen, super! 
 
2. Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek 2020 geopend met 
een historisch figuur. De lakei 
van de koning kwam in elke 
klas een boek brengen. Het 
thema van dit jaar is “en 
toen”. 
 
Ook dit jaar weer een actie bij 
de Bruna: 
Koopt u kinderboeken tijdens 
de Kinderboekenweek? Lever 
dan het bonnetje in op school. 
Voor 20% van het 
totaalbedrag, mogen wij 
nieuwe boeken uitzoeken 
voor onze schoolbibliotheek. 
Spaart u mee?! 
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3. Parro en ouderportaal 
De afgelopen weken heb ik vragen gehad over het Ouderportaal. Ouders hebben mij om een nieuwe 
inlog gevraagd om de resultaten van de toetsen in te kunnen zien. 
Maar dit inloggen is dus veranderd: Parro en het ouderportaal zijn samengegaan. 
Via de volgende link komt u bij Parro en bij het ouderportaal: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal 
 
Bij beide gebruikt u uw inloggegevens van Parro. 
 
4. Hulp van ouders 
Op sommige plekken in school is het weer mogelijk om hulp van ouders te krijgen. De 
schoolbibliotheek is weer open door de inzet van ouders en vrijdag hebben 2 ouders de speelzaal 
leeggehaald en het materiaal naar de stort gebracht. Super fijn! 
We zoeken nog hulp voor de was. Welke ouders willen ons ondersteunen met de was? Op vrijdag 
staat er dan een wastas klaar. Deze was wordt ‘s maandags weer schoon op school verwacht. 
Wilt u helpen, graag aanmelden bij: cerbe@toermalijn.net  
 
5. Schoolreis en voorstelling 
De vorige keer heeft in de nieuwsbrief gestaan dat de gelden van het schoolreisje en het kleuterfeest 
van het afgelopen schooljaar nog over zijn. Dat deze gelden misschien ingezet zouden worden voor 
het lustrum. 
Met elkaar is besloten dat we alsnog een activiteit voor de groepen 1, 2 en 3 inplannen (ipv het 
kleuterfeest). Deze groepen krijgen in november een voorstelling te zien hier op school. 
De groepen 4, 5 en 6 gaan alsnog op schoolreis. De desbetreffende ouders hebben hier afgelopen 
vrijdag een bericht over gekregen via Parro.  
Voor de groepen 7 en 8 is er geen activiteit omdat zij het afgelopen schooljaar gewoon op kamp zijn 
geweest. Zij zijn vorig schooljaar dus geen activiteit misgelopen vanwege Corona. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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