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1. Covid-19 

Wat fijn om te zien dat ouders bij het ophalen en wegbrengen van hun kinderen afstand van 
elkaar houden. Het blijft belangrijk om dit de komende periode vol te houden, zowel bij het 
brengen als het halen van de kinderen. Afstand van andere ouders maar ook van de 
leerkrachten, dit bespreken wij ook weer binnen het team. Na de persconferentie dinsdag 
hebben we ook op school overleg gehad. Het volgende is besproken 

a. Geen wijziging schooltijden. Door het beperkt aantal kinderen wat tussen de middag 
wordt opgehaald, is er voldoende ruimte op het plein en naast de school om afstand 
te houden. Aan het einde van de schooldag is het drukker. Houd alstublieft 1,5 meter 
afstand. U mag het schoolplein en de ruimte om het schoolplein gebruiken om 
afstand te houden. Maak met uw kind afspraken waar u staat.  

b. Wilt u elkaar de ruimte geven, zodat ieder het plein veilig kan verlaten. 
c. Er vinden zo min mogelijk oudergesprekken op school plaats. Initiatief ligt daarbij bij 

de school. 
d. Bij in- en uitgaan van de school houdt u minstens 1,5 meter afstand tot het 

personeel. Dit is ook met het personeel besproken. 
 

In de afgelopen 3 weken zijn er 5 leerkrachten getest. Een leerkracht is positief en de rest 
gelukkig negatief. We hebben voor het eerst leerkrachten gehad die een vernieuwde 
sneltest hebben gedaan, in 15 minuten de uitslag. Wat fijn! Hopelijk worden deze 
mogelijkheden op de korte termijn uitgebreid voor het onderwijs zonder dat wij zelf voor 
deze kosten hoeven op te draaien. 
Door ziekte en nascholing zijn er meerdere leerkrachten afwezig geweest de afgelopen 2 
weken. In totaal zijn er 13 dagen geweest waarop een leerkracht afwezig was. (Op sommige 
dagen dus meer dan 1 leerkracht afwezig). Ook is er vanaf de herfstvakantie een leerkracht 
langdurig afwezig. 
Al deze dagen hebben we gelukkig kunnen vervangen. Met dank aan het team, waar veel 
flexibiliteit van is gevraagd. Leerkrachten hebben in andere groepen gestaan, leerkrachten 
hebben extra dagen gewerkt. Maar door het schuiven van leerkrachten is er ook meerdere 
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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE 
PERIODE: 
● 13 nov.: 13.15 uur leerlingenraad 
● 4 dec.: continurooster ivm Sint 
● 17 dec.: continurooster ivm Kerst 
● 18 dec.: middag 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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3. Viering Sinterklaas/kerst 
4. Welkom op school 
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keren ondersteuning niet doorgegaan. Hierbij geldt nog steeds: een hele groep gaat voor op 
een klein groepje of een individu.  
 
U zult hopelijk begrijpen dat we er alles aan doen om de continuïteit van het onderwijs te 
waarborgen. We doen wat we kunnen om er voor de kinderen te zijn. Helaas lopen we tegen 
grenzen aan. De zorgen om de komende maanden zijn groot. Gelukkig merken we veel 
begrip en medeleven vanuit de ouders, waarvoor dank. 
We doen het samen!  
 
2. Sint Maarten 
Alle activiteiten die anders zo gewoon lijken, staan nu in een ander perspectief door Corona. 
Zo ook Sint Maarten. We weten dat elk gezin hier op een andere manier mee omgaat. 
Sommigen zullen misschien wel langs de deuren willen gaan, anderen juist bewust niet! 
Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om GEEN lampionnen op school te maken. 
Als je er als gezin dus voor kiest om wel te gaan lopen, dan moet je deze keer zelf voor een 
lampion zorgen. De veiligheidsregio Flevoland ontraadt om met Sint Maarten langs de 
huizen te gaan. Dit is ook in diverse media vermeld. 
 
3. Viering Sinterklaas/kerst 
Bovenstaande geldt ook voor de viering van Sinterklaas. De werkgroep is al begonnen met 
de voorbereidingen. Zij zijn volop aan het bekijken wat wel/niet kan mbt de 
RIVM-maatregelen. 
We willen het natuurlijk zo veilig mogelijk houden voor iedereen! 
 
Een belangrijk punt om alvast te noteren in de agenda: 
We houden die dag een continurooster aan, omdat dit het handigst is met de activiteiten 
van die dag! 
DUS: vrijdag 4 december 08.30-14.00 uur naar school! 
 
De Kerstviering zal ook anders zijn dan andere jaren; geen viering in Open Haven, geen 
kerstdiner. Belangrijk voor de planning:  

- donderdag 17 december een continurooster: 08.30-14.00 uur 
- vrijdag 18 december alleen de ochtend: 08.30-12.00 uur 

 
4. Welkom op school 
Kaj (groep 1/2a), Lizz (groep 1/2c) en Siléna (groep 6a) zijn gestart op onze school! We heten                 
jullie welkom op de Toermalijn en      
wensen jullie een hele fijne en      
leerzame schooltijd toe! 
 
Fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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