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Wat   een   bijzondere   start   van   het   jaar;   zo   anders   dan   anders.   
Maar   voor   iedereen:   de   beste   wensen   voor   2021!   
We   wensen   iedereen   hele   fijne,   bijzondere   momenten   met   elkaar!   
Hopelijk   kunnen   we   deze   fijne   momenten   ook   weer   snel   met   elkaar   
op   school   beleven.   

  
1. Online   onderwijs   op   de   Toermalijn   
De  eerste  week  van  de  lockdown  zit  erop.  Op  school  is  er  hard               
gewerkt  en  we  hebben  gezien  dat  er  thuis  ook  hartstikke  goed             
gewerkt  wordt.  Mooi  om  te  zien  hoe  kinderen  online  met  de  leerkrachten  aan  het  werk  zijn.                  
De  noodopvang  is  deze  keer  op  school,  het  was  even  wennen,  even  een  goede  vorm  vinden                  
en  nu  loopt  het.  We  merken  dat  er  meer  gebruik  gemaakt  wordt  van  de  noodopvang  dan  in                   
maart/april.  Leerkrachten  en  ondersteuners  zetten  zich  in  om  de  opvang  goed  te  laten               
verlopen.  De  kinderen  die  op  school  opgevangen  worden  krijgen  hetzelfde  onderwijs  als  de               
kinderen   die   thuis   het   onderwijs   volgen.   

  
We  zijn  ons  bewust  dat  het  thuisonderwijs  voor  iedereen  een  grote  impact  heeft.  Gelukkig                
merken   we   dat   er   de   afgelopen   week   al   heel   veel   geleerd   is.   Samen   groeien   we   hierin!   
Als  u  vragen  of  opmerkingen  heeft,  dan  horen  wij  die  graag.  Het  team  staat  open  voor                  
feedback   en   vindt   het   ook   fijn   om   te   horen/lezen   wat   er   goed   gaat.   

  
Deze   week   is   er   veel   ondersteuning   geweest   met   inlogproblemen,   het   werkzaam   krijgen   van   
de   verschillende   devices   en   het   uitlenen   van   devices   waar   nodig.   Jammer   genoeg   is   ons   WiFi   
niet   overal   even   stabiel,   hier   wordt   aan   gewerkt!   
Ook   waren   er   landelijk   diverse   sites   die   vastliepen,   waaronder   Parro   en   Nieuwsbegrip.   
Hopelijk   zijn   deze   problemen   nu   voorbij.   

  
Dinsdag  12  januari  is  er  weer  een  persconferentie,  we  zijn  heel  benieuwd  welke               
vervolgstappen  het  kabinet  gaat  nemen.  Zodra  we  daar  duidelijkheid  over  hebben,  zullen  we               
dit   zsm   weer   met   u   communiceren.   
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Voor   de   kleutergroepen:     
Vanaf   aanstaande   maandag   gaan   de   kleuters   volledig   over   naar   Google   Classroom   en   zal   
Parro   alleen   worden   gebruikt   voor   mededelingen.   Op   deze   manier   houden   we   alles   omtrent   
de   mededelingen   overzichtelijk   en   kunnen   we   meer   materiaal   op   Classroom   gaan   aanbieden.   
De   filmpjes   en   documenten   (zoals   de   bingo’s   etc.)   die   deze   week   op   Parro   werden   gedeeld,   
zullen   in   het   vervolg   als   mededeling   verschijnen   op   Classroom.   Voor   de   filmpjes   zullen   de   
leerkrachten   een   Youtube-link   delen   van   een   playlist   waar   alle   filmpjes   worden   verzameld.     

  
We   hebben   verder   meegekregen   dat   de   werkboekjes   graag   gedaan   worden   thuis,   dus   
komende   week   zullen   er   drie   nieuwe   boekjes   klaarliggen   om   op   te   halen.   Iedere   dag   
(ma-di-do-vrij:   8:30-15:15   uur,   wo:   8:30-12:00   uur)   worden   deze   weer   tussen   het   lokaal   van   
Femke   en   Coby   op   een   tafeltje   neergelegd.   Nogmaals   willen   we   benadrukken   dat   alles   
vrijblijvend   is   om   te   doen,   voor   zowel   de   boekjes   als   de   online   filmpjes   en   opdrachten.   

  
2. Noodopvang   
Herhaling   van   bericht   van   18-12-2020:   
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   schooltijden.   
In   het   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   heeft,   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   hoeft    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/instructie   
volgen   de   kinderen   van   groep   5   t/m   8    in   de   eigen   klas.   De   kinderen   van   de   groepen   3   en   4   
werken   onder   toezicht   van   een   van   de   leerkrachten   in   een   aparte    ruimte.   

  
3. Planning   komende   periode   
De   persconferentie   van   dinsdag   12   januari   2021   zal   grotendeels   bepalen   hoe   de   volgende   
periode   er   uit   komt   te   zien.   Moeten   we   nog   langer   door   op   deze   manier?   Is   er   al   zicht   op   
opening   van   de   scholen?   
De   volgende   onderdelen   staan   de   komende   weken   gepland.   We   verwachten   dat   hier   
wijzigingen   in   zullen   komen.   Maar   op   welke   manier?   We   hebben   nog   geen   idee…   

- Afnemen   Cito   toetsen   
- Eerste   rapport   voor   alle   leerlingen   
- Studiedagen   eind   januari/begin   februari   

Zodra   we   meer   informatie   hebben,   gaan   we   knopen   doorhakken   mbt   bovenstaande   punten.   
Natuurlijk   laten   we   dit   dan   ook   weer   zsm   aan   u   weten!   

  
4. Schoolkassa   
Wat   fijn   dat   er   al   zoveel   ouders   betaald   hebben.     
84%   van   alle   betaalverzoeken   is   voldaan.   
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Deze   week   is   de   eerste   herinnering   verstuurd.   
Heeft   u   nog   niet   betaald?   Doe   dit   dan   binnenkort!   

  
Let   op!   De   ouderbijdrage   is   een   vrijwillige   bijdrage.   
Er   wordt   op   gerekend   mbt   alle   activiteiten   die   gepland   worden/dingen   die   aangeschaft   
worden   (bv   cadeautjes   Sint).   Lukt   het   u   niet   om   deze   vrijwillige   bijdrage   te   voldoen:   Neem   
dan   contact   op   met   Manon:   mbeek@toermalijn.net   

  
Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   Toermalijn,   

  
Manon   Beek   
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