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Na alle gezelligheid en drukte van de Sint, breekt er een nieuwe
tijd aan. De tijd van de lichtjes, de tijd van hoop en verlangen,
omzien naar een ander, er zijn voor elkaar.
Komende week zullen we met elkaar de Advent viering
houden. Met de kinderen stilstaan bij de tijd die komen gaat.
1. Covid-19

In de afgelopen 2 weken zijn er 4 leerkrachten getest, gelukkig
negatief.
Door ziekte, thuisquarantaine en nascholing zijn er meerdere leerkrachten afwezig geweest
in de afgelopen 2 weken. In totaal zijn er 8 dagen geweest waarop een leerkracht afwezig
was.
Bijna 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. Heel blij met de parttimers die extra dagen willen werken.
Daardoor houden we de rust binnen school, rust in de groep.
Maar door het schuiven van leerkrachten is er ook meerdere keren
ondersteuning niet doorgegaan. Op 1 dag is het niet gelukt om
vervanging te vinden. Aan de ouders van groep 5A is gevraagd de
kinderen deze dag thuis te houden. Erg fijn om te merken dat het
gelukt is voor alle kinderen om opvang te vinden. Ouders bedankt!
Het blijft een bizarre, heftige tijd. Zo fijn om te merken dat we dit met
elkaar doen, samen zijn we er voor de kinderen!
2. Viering Sinterklaas op school
Vandaag hebben we kunnen genieten van een bijzonder, sfeervolle
verjaardag van Sinterklaas. We zijn gestart met de kinderen in de
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middenruimte. Het was even flink spannend, want op
welke manier konden we de verjaardag van Sinterklaas
vieren zonder Sinterklaas? Want Sinterklaas werkt immers
thuis! Gelukkig heeft Sinterklaas een hele mooie oplossing
bedacht. Postbode Tom kwam een pakket brengen met
een brief van Sinterklaas.
(De brief is te vinden op Parro)
Met meester Fred voor een dagje Sinterklaas, juf Ellis en
postbode Tom als Piet hebben we toch een hele gezellige
dag gehad!
In de groepen 6, 7 en 8 is er heel hard gewerkt, wauw,
wat een mooie surprises. Sinterklaas kwam ook bij hen
nog even op bezoek, zo gezellig.
Werkgroep, bedankt voor alles. Het was top!
3. Kerstkaarten
Vanaf komende maandag zullen overgaan naar de
kerstsfeer. Dinsdag zullen de kinderen kunnen gaan
genieten van een digitale Adventsviering.
Nog even een reminder mbt de kerstkaarten:
Een kerstkaart voor de klas is leuk. Eentje is voldoende, de
juf of meester zoekt hier dan een gezellig plekje voor. Een
kerstkaart voor vriendjes en vriendinnetjes kan ook, maar
dan graag uitdelen buiten schooltijd en niet op school of in
de klas.
4. Vanuit de medezeggenschapsraad
Ook dit schooljaar is de Medezeggenschapsraad (MR)
alweer erg druk achter de schermen. In het eerste deel van dit jaar zijn er meerdere
beleidsstukken besproken en goedgekeurd. De verscherpte COVID-19 regels heeft ons
overleg niet gemakkelijker gemaakt. De MR vergaderingen vinden plaats via Zoom, het
geplande overleg tussen Ouderraad en MR is tot nader orde verschoven. Er staat nog een
vergadering met het toezichthoudend bestuur op de agenda. Hier worden verschillende
punten besproken zoals Continurooster, Duurzaamheid en Hitteplan. Of deze vergadering
doorgang zal vinden hangt af van de maatregelen.
Schooltijden / continurooster
Eind vorig schooljaar hebben wij als MR een korte peiling gedaan onder de ouders van de
Toermalijn naar de ervaringen met het continurooster in de weken na de Lockdown. Als MR
wilden wij meten hoe groot de bereidheid van ouders toen was voor een eventuele
voortzetting van het continurooster indien dat door de regering zou worden geadviseerd/
en/of dat hieraan behoefte is in de toekomst.
Een grote meerderheid van de ouders die gereageerd hebben, vindt een continurooster
wenselijk, is hieruit gebleken. Het ging om een korte, snelle peiling zonder dat de financiële
en organisatorische gevolgen voor ouders, kinderen, leerkrachten en bestuur in kaart
gebracht zijn.
Als MR hebben wij beloofd dat dit schooljaar de procedure zou starten om samen met
directie en bestuur nader onderzoek te doen. Dat is inmiddels gebeurd: de werkgroep
Schooltijden is al volop bezig. Namens de MR zitten hierin: John en Christa. Alle scenario’s
worden kritisch bekeken en vergeleken. Als de voor- en nadelen goed in kaart zijn gebracht,
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wordt er eerst inbreng van de directie en leerkrachten gevraagd en daarna nogmaals om
inbreng van alle ouders gevraagd. De werkgroep zal dan een uitgebreide enquête uitdoen,
eerst onder de leerkrachten en daarna onder ouders waarin de haalbare modellen voor de
Toermalijn aangeboden worden. De voor- en nadelen zullen dan ook benoemd worden. We
houden u op de hoogte!
Toekomst
Voor het volgend schooljaar (2021-2022) komt er binnen de MR een aantal vacatures
beschikbaar. Wij verwachten in februari open sollicitaties te plaatsen in de Infotoer. Lijkt het
u leuk om mee te werken aan de ontwikkeling van onze school en een stem te hebben in het
beleid ervan? Dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe!
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad van de Toermalijn
5. Schoolkassa
Twee weken geleden hebben we voor het eerst de ouderbijdrage via Schoolkassa geïnd.
Wat fijn dat er al zoveel ouders betaald hebben. 65% van alle betaalverzoeken is voldaan.
Heeft u nog niet betaald? Doe dit dan binnenkort!
Ter info:
Er gaat een mail naar beide ouders. Als vader en moeder in Parnassys met hetzelfde
mailadres vermeld staan, krijgt u dus voor elk kind een dubbele mail.
Als de bijdrage voldaan is, en de ander ouder activeert de link, dan krijgt diegene de
melding: “deze betaalopdracht is reeds voldaan”. Voor elk kind kan er dus maar 1x betaald
worden.
6. Schoolgids 2020-2021
Zie bijlage
7. Vanuit de parochie
Een kerstengel zijn!
Zie bijlage en onderstaande tekst.
Hierbij de link naar het digitale parochieblad van Parochie Sterre der Zee, editie
november/december 2020: https://portal.dezaligezalm.nl/read/219/5603
Hartelijke groet
Redactie Parochieblad
8. Welkom op school
James (groep 1/2d) en Hailey (groep 1/2b) zijn gestart op onze
school! We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen
jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe!
We wens iedereen een heel gezellig Sinterklaasweekend!
Tot maandag!
Met vriendelijke groet,
namens team Toermalijn,
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Manon Beek

Wil jij een Engel zijn?
In deze tijd van afstand houden, blijven we
zoeken naar andere manieren om er voor
elkaar te zijn. Het is zo waardevol te weten
dat er aan je wordt gedacht en dat je wordt
gezien. Daarom willen we in de weken voor
kerst ‘Engelen’ laten vliegen door heel
Zeewolde. We doen via deze weg een
oproep aan alle parochianen van Sterre der
Zee. Iedereen kan meedoen: jong, oud(er),
mannen en vrouwen. We vragen iedereen
in de vier adventsweken voor kerst om een engel voor iemand te zijn.
Hoe kan ik een Engel zijn?
* In de adventsweken mag je een persoon of familie verrassen. Op de manier die jij wilt.

Met een lief briefje of kaartje door de brievenbus – bijvoorbeeld met een kerstwens of
een kerstcompliment. Of met een kleine attentie bij de voordeur – bijvoorbeeld een
adventskaarsje, een bloem, een tekening of knutselwerk. Of verzin zelf iets ludieks - een
mini kerstconcert aan de deur of wat je maar kunt verzinnen. Met inachtneming van de
corona-maatregelen.

* Je kunt er natuurlijk voor kiezen om stiekem en anoniem een Engel te zijn (vermeld
bijvoorbeeld dan enkel als afzender ‘van je kerstengel’). Maar het liefst zien we dat je
jezelf gewoon bekend maakt met je naam en persoonlijk contact omdat we juist met
deze kerstactie contact en verbinding met elkaar willen stimuleren!
* Je kunt ervoor kiezen om in de periode voor kerst éénmalig een Engel voor iemand te zijn.
Je kunt er ook voor kiezen om élke adventsweek naar de ander om te zien, op of rond:
29 november, 6 december, 13 december en 20 december.

* Je kunt voor één iemand een Engel te zijn, maar misschien ken je nog wel veel méér
mensen die wat extra aandacht, troost en licht verdienen en die jij hiermee wilt
verrassen…!

Wie kan wel een Engel gebruiken?
Het kan iemand bij je in de straat zijn. Iemand die je kent van de kerk of van je werk, van
een vereniging of misschien een ondernemer. Wie zou jij een hart onder de riem willen
steken of juist een schouderklopje willen geven?
We hopen dat jullie enthousiast geworden zijn en ook een Engel voor iemand willen
zijn! Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je terecht bij het bestuur.
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