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1. Viering   Kerst   
Wat   is   het   jammer   dat   we   deze   “warme”   dagen   voor   de   kerst   missen   met   de   kinderen.   Zo   
anders   dan   anders,   zo   anders   dan   gewild.   Gisteren   was   de   online   kerstviering   gepland     
Klik   hier   voor   de   online   kerstviering.   
Hopelijk   neemt   u   er   een   momentje   voor   om   deze   viering   met   het   gezin   te   bekijken!   
De   video   staat   verborgen   op   Youtube   (en   dus   onvindbaar   via   de   zoekfunc�e)   en   blij�   t/m   de   
kerstdagen   beschikbaar.   
LET   OP :   We   zouden   deze   viering   met   elke   klas   via   het   digibord   bekijken.   We   willen   deze   
viering   de   kinderen   en   jullie   niet   onthouden,   daarom   versturen   we   de   link.   
We   vertrouwen   er   op   dat   deze   alleen   in   huiselijke   kring   vertoond   zal   worden   en   niet   op   enige   
manier   via   social   media   gedeeld   zal   worden!   

  
2. Online   onderwijs   op   de   Toermalijn   
In   de   afgelopen   2   weken   zijn   er   3   leerkrachten   getest,   gelukkig   nega�ef.   
We   hebben   het   tot   en   met   afgelopen   dinsdag   voor   elkaar   gekregen   om   alles   zoveel   als   
mogelijk   door   te   laten   lopen,   zo   fijn   in   deze   bizarre   �jd!   Een   dik   compliment   voor   het   team   
dat   hier   keihard   voor   gewerkt   hee�!   

  
En   toen   kwam   de   persconferen�e   afgelopen   maandagavond.   
Voor   ons   alsnog   onverwachts,   echt   niet   gedacht   dat   het   basisonderwijs   de   deuren   wederom   
zou   moeten   sluiten.   Gelukkig   zijn   we   flexibel   en   veerkrach�g   genoeg   om   ook   deze   uitdaging   
aan   te   pakken.    De   afgelopen   dagen   is   er   hard   gewerkt   aan   de   voorbereidingen   voor   het   
online   onderwijs   vanaf   4   januari   2021.   
Het   onderwijs   zal   vanaf   4   januari   anders   gaan   dan   �jdens   de   vorige   lockdown.   We   werken   
vanaf   de   zomervakan�e   via   Cloudwise.   In   de   afgelopen   dagen   hee�   u   hiervoor   de   instruc�es   
ontvangen   via   Parro.   

  
In   de   bijlage   vindt   u   een   overzicht   met   het   online   lessenschema   voor   de   onder-,   midden-   en   
bovenbouw.   U   kunt   zien   dat   er   vanaf   groep   3   elke   dag   een   online   startmoment   is,   elke   
ochtend   online   instruc�es   zijn   en   elke   ochtend   een   vragenronde   voor   de   kinderen   en   voor   de   
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ouders   is.   De   middagen   gebruiken   de   leerkrachten   van   de   groepen   3   t/m   8   om   het   online   
werk   te   bekijken,   individuele   leerlingen   op   weg   helpen   en   de   volgende   dag   voorbereiden.   

  
online   onderwijs   op   de   Toermalijn:    zie   schema   in   de   bijlage   

  
De   groepen   3   t/m   8   hebben   dus   elke   ochtend   les.   
Tijdens   de   lessen   online   is   het   handig   dat   de   kinderen   een   koptelefoon   dragen/oortjes   in   
doen,   dan   schalt   juf   niet   door   de   woonkamer   ;-)   

  
Voor   de   leerlingen   van   de   kleutergroepen   zijn   er   minder   online   momenten   met   de   klas.   De   
leerkrachten   van   de   onderbouw   zijn   hard   nodig   voor   de   noodopvang.   Voor   de   noodopvang   
zijn   wij   deze   keer   verantwoordelijk.   

  
Afgelopen   dinsdag   hebben   de   leerlingen   veel   materiaal   meegekregen   om   mee   aan   de   slag   te   
gaan.   Vanaf   groep   3   zal   er   ook   een   weektaak   zijn   zodat   het   overzichtelijk   is   wat   de   leerlingen   
per   dag   moeten   doen.   
We   hebben   nog   geen   berichten   ontvangen   van   de   leerplicht   over   hoe   om   te   gaan   met   de   2   
weken   online   lessen.   Maar   we   verwachten   wel   alle   leerlingen   van   groep   3   t/m   8   bij   de   online   
start-   en   instruc�emomenten.   Dit   om   te   kunnen   volgen   of   de   leerlingen   goed   aan   de   slag   
kunnen.   

  
Voor   de   groepen   1/2   is   er   geen   verplich�ng.   We   willen   de   leerlingen   ac�viteiten   aanbieden   
voor   wie   daar   behoe�e   aan   hebben.   Elke   dag   zal   er   online   een   ac�viteit   aangeboden   
worden,   per   klas   is   er   2   x   per   week   een   kring/klassen   momenten.     
Voor   de   leerlingen   van   de   groepen   1/2   ligt   er   op    maandag   4   januari   2021   tussen   08.30-15.15   
uur   een   werkboekje   klaar,   buiten   bij   het   lokaal   van   juf   Femke/Ellis.   De   kleuters   die   dit   graag   
willen,   kom   een   boekje   halen!   

  
3. Noodopvang   
Zoals   hierboven   al   benoemd   staat,   valt   de   noodopvang   deze   keer   onder   de   
verantwoordelijkheid   van   school.   De   noodopvang   vindt   dus   plaats   op   school,   onder   de   
reguliere   school�jden.   
In   het   Parro   bericht   van   afgelopen   maandag   stond   dat   de   noodopvang   bedoeld   is   voor   de   
kinderen   waarvan   beide   ouders   een   cruciaal   beroep   hebben.   Hier   moet   nog   aan   toegevoegd   
worden:   Indien   1   van   beide   ouders   een   cruciaal   beroep   hee�,   dan   is   het   dringende   verzoek   
om   zelf   voor   opvang   te   zorgen.   Lukt   dit   niet   op   een   van   de   dagen,   dan   is   noodopvang   
mogelijk.   
De   werkgevers   van   de   cruciale   beroepen   kunnen   een   verklaring   verstrekken   waarin   wordt   
aangegeven   dat   het   beroep   valt   onder   de   cruciale   beroepen.   
De   noodopvang   gaat   via   Manon   Beek:   opgave   via    mbeek@toermalijn.net   

  
Als   leerlingen   naar   de   noodopvang   komen,   is   het   belangrijk   dat   de   leerlingen   van   groep   3   t/m   
8   al   hun   materiaal   meenemen   zodat   ze   op   school   aan   de   slag   kunnen.   
Er   hoe�    GEEN    laptop/iPad   mee   naar   school.   We   hebben   hier   devices   om   op   te   kunnen   
werken.   
De   start   om   08.30   uur   ‘s   ochtends   is   in   het   lokaal   van   juf   Femke/Ellis.   We   zorgen   voor   een   
gezamenlijke   start,   gezamenlijk   buiten   spelen   en   gezamenlijke   pauzes.   Het   werken/instruc�e   
volgen   deze   kinderen   in   de   eigen   klas.   

  
4. Schoolkassa   
Wat   fijn   dat   er   al   zoveel   ouders   betaald   hebben.   73%   van   alle   betaalverzoeken   is   voldaan.   
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Hee�   u   nog   niet   betaald?   Doe   dit   dan   binnenkort!   
In   de   kerstvakan�e   volgt   een   herinnering.   

  
5. Ludiekste   nieuwjaarsduik   
Zie    bijlage   

  
6. Welkom   op   school   
Ayat  (groep  1/2d)  en   S�jn  (groep  1/2a)  zijn  gestart  op  onze  school!  We  heten  jullie  welkom                  
op   de   Toermalijn   en   wensen   jullie   een   hele   fijne   en   leerzame   school�jd   toe!   

  
We   wensen   iedereen   een   lichtpuntje   in   deze   bizarre   �jd!   
KLIK   hier   voor   onze   kerstwens!   

  
Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   Toermalijn,   

  
Manon   Beek   
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