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Op naar de feestmaand, bijna december, de lootjes zijn 
getrokken en de kinderen zijn al behoorlijk in Sint-stemming. De 
werkgroepen zijn in volle gang zoekend naar een balans tussen 
vieren en veiligheid. Ze hebben veel creatieve oplossingen om 
ook deze tijd weer tot een bijzondere tijd te maken. 
 
1. Covid-19 
 Na de persconferentie van afgelopen dinsdag gaan ook wij weer 
terug naar de afspraken die we voor 2 weken terug hanteerden. 
Anderhalve meter afstand tussen volwassenen en goede 
hygiëne. Het is fijn om te ervaren dat het team en u als ouders 
zich daar goed aan houden.  
Een aanpassing tov de afgelopen weken: de groepen 6 en 7 gaan vanaf komende maandag 
weer door de normale ingangen naar binnen en naar buiten. De nooddeur wordt dan niet 
meer gebruikt. De kinderen van deze groepen komen meestal zonder hun ouders naar 
school. We denken dat er hierdoor geen extra drukte zal zijn bij de ingangen, omdat de 
kinderen nu in 1x naar de fietsenstalling kunnen en dus niet meer om hoeven te lopen. 
 

In de afgelopen 2 weken zijn er 2 leerkrachten getest, gelukkig beide negatief. 
Door ziekte en nascholing zijn er meerdere leerkrachten afwezig geweest de afgelopen 2 
weken. In totaal zijn er 10 dagen geweest waarop een leerkracht afwezig was.  
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 keren ondersteuning niet 
doorgegaan.  
 
2. Schoolkassa 
In de bijlage vindt u een brief van de ouderraad. Deze brief 
gaat over de inning van de ouderbijdrage. Dit zal deze keer 
anders gaan dan voorgaande jaren.  
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3. Leerlingenraad 
Op vrijdag 13 november 2020 hebben we de eerste leerlingenraad van dit schooljaar gehad. 
Wat was het leuk om allerlei onderwerpen met elkaar te bespreken, om de mening van de 
leerlingen te horen en om te horen wat er in de klassen speelt. 
De samenstelling van de leerlingenraad is 
dit jaar: 
groep 5A: Maud (reserve: Anna) 
groep 5B: Nova (reserve: Tim) 
groep 6A: Thom (reserve: Luc) 
groep 6B: Liv (reserve: Zoë)  
groep 7A: Jason (reserve: Sid) 
groep 8A: Romeo (reserve: Elena) 
 
Dit is grotendeels dezelfde groep als het afgelopen schooljaar omdat we het afgelopen jaar 
nauwelijks vergaderd hebben door Corona. We hebben eerst met elkaar doorgenomen wat 
een vergadering is, welke afspraken er gelden, waarom we een leerlingenraad hebben en 
wat notulen zijn. 
Punten die besproken zijn: 

- Corona tijd: blij om te horen dat de kinderen het heel fijn vinden om weer gewoon 
op school te zijn. Zoals een van de leerlingen zei: ”gewoon naar school is het 
allerfijnst” 

- fietsenstalling: zie punt 3 
- zand en blaadjes op het plein: samen opruimen/vegen tijdens de pauzemomenten 
- jeugdraad Zeewolde 

 
4. Fietsenstalling 
Vanuit de leerlingenraad de vraag om onze afspraken te herhalen: 

- zie plattegrond (zie bijlage): de leerlingenraad zal ook weer de klassen rond gaan om 
de kinderen de plek van de stalling te wijzen. Helpt u mee? 

- ouders: graag de fietsen niet bij de ingangen/hekken zetten 
- de leerlingenraad komt op maandagochtend op tijd naar school om de fietsenstalling 

te controleren op glas 
- Voor het lokaal van juf Petra en juf Janneke is er plek om de steps te stallen. Dit gedeelte is 

GEEN fietsenstalling. 
 

5. Welkom op school 
Lisa (groep 1/2c) en Giovanni (groep 1/2e) 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 Toermalijn, 
Manon Beek 
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