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1. Online   onderwijs   op   de   Toermalijn   
De   eerste   weken   van   de   lockdown   zi�en   erop.   Op   school   en   thuis   wordt   er   ontze�end   hard   
gewerkt.   Erg   mooi   om   te   zien   hoe   de   kinderen   online   met   de   leerkrachten   aan   het   werk   zijn.     
We   zijn   ons   ervan   bewust   dat   het   thuisonderwijs   voor   iedereen   een   grote   impact   hee�.   
Gelukkig   merken   we   dat   er   de   afgelopen   weken   al   heel   veel   geleerd   is.   Samen   groeien   we   
hierin!     

  
Voor   de   kleutergroepen:     
Elke   kleutergroep   hee�   2x   per   week   een   “Meet”   moment.   Vanaf   volgende   week   gaan   deze   
�jden   veranderen.   De   leerkrachten   van   de   kleutergroepen   verzorgen   de   noodopvang.   Juist   
�jdens   de   “Meet”   momenten   is   het   druk   vanwege   het   eten/drinken   en   buiten   spelen   van   alle   
kinderen.   Daarom   veranderen   de   �jds�ppen.   Houd   hiervoor   Parro   in   de   gaten.   

  
2. Noodopvang   
De   opgaven   voor   de   noodopvang   voor   deze   week   zijn   gedaan.   Voor   de   komende   2   weken   
niet.   We   hadden   natuurlijk   eerst   nog   de   hoop   dat   we   op   maandag   25   januari   open   zouden   
gaan.   Maar   van   ‘t   weekend   is   duidelijk   geworden   dat   we   de   komende   2   weken   in   elk   geval   
nog   in   een   lockdown   zi�en.   Daarom   is   het   nodig   om   de   kinderen   voor   de   komende   2   weken   
weer   op   te   geven   voor   de   noodopvang.   

  
Nogmaals   een   herhaling   van   de   regels   en   afspraken   mbt   de   noodopvang:   
In   het   allereerste   Parro   bericht   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   noodopvang   gaat   via   Manon   Beek:   opgave   via    mbeek@toermalijn.net   
Geef   in   deze   mail   aan   waarom   noodopvang   nodig   is,   wat   het   cruciale   beroep   is   en   welke   
dagdelen/dagen   nodig   zijn.   De   werkgevers   moeten   een   verklaring   kunnen   verstrekken   waarin   
wordt   aangegeven   dat   het   beroep   valt   onder   de   cruciale   beroepen.   
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We   merken   een   enorme   vraag   naar   noodopvang:   het   liefst   zouden   we   iedereen   omarmen,   
tegen   iedereen   “ja”   zeggen,   alle   kinderen   naar   school   laten   komen.   Maar   we   zi�en   in   deze   
lockdown,   we   kunnen   niet   anders   dan   ons   houden   aan   de   regels   en   afspraken.   
Voor   veel   gezinnen   is   het   zwaar,   is   het   moeilijk,   is   het   soms   worstelen   om   alles   voor   elkaar   te   
krijgen.   Maar   we   houden   vol,   samen!   

  
Naast   de   noodopvang   voor   kinderen   van   ouders   met   een   vitaal   beroep,   is   er   ook   de  
categorie“kwetsbare”   kinderen   die   in   aanmerking   komen   voor   de   noodopvang.   
Over   deze   laatste   categorie   zijn   er   in   Zeewolde   afspraken   gemaakt   met   het   crisisteam   
(onderwijs,   kinderopvang,   gemeente/jeugdzorg).   De   aanmelding   van   deze   kinderen   gaat   via   
een   klantmanager   van   jeugdzorg   Zeewolde.     

  
3. Planning   komende   periode   
Veel   is   onzeker   de   komende   �jd,   wat   al   wel   duidelijk   is:   

- de   studiedagen   op   28,   29   januari   en   1   februari   gaan    NIET    door!   Dit   betekent   dat   de   
kinderen   deze   dagen   gewoon   hun   online   lessen   hebben.   De   noodopvang   op   school   is   
open.   

- de   kampen   van   de   groepen   6,   7   en   8   stonden   gepland   in   maart.   Deze   zijn   afgezegd.   
We   hopen   dat   er   nog   alterna�even   zijn   later   in   het   schooljaar.   Ook   hiervoor   geldt   
weer;   we   wachten   het   af.   

  
4. Verrassingstas   bibliotheek   
Het   is   mogelijk   om   bij   de   Flevomeer   bibliotheek   een   tas   te   laten   vullen   met   boeken   en   
daarna   op   te   halen.   Zie   website:     www.flevomeerbibliotheek.nl/a�aalbieb   

  
Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   Toermalijn,   

  
Manon   Beek   
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