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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 8 febr.: start school
● 19 febr.: studiedag?

INHOUD:
1. Bijzonderheden
2. Planning komende periode
3. Spring(touw) challenge
4. Typetuin
5. Welkom op school
6. Broertjes/zusjes

Wat een toppers die kinderen, ouders en leerkrachten van de Toermalijn!
Wat wordt er door iedereen hard gewerkt!
“PETJE AF VOOR JOU”
Deze kreet lees je als je langs onze school loopt.
We nemen ons petje af:
- voor alle kinderen van de Toermalijn. Wat wordt er hard gewerkt, wat wordt er veel
geleerd. In zo’n korte tijd zijn de kinderen echt gegroeid, op vele vlakken!
- Voor alle ouders van de Toermalijn. We horen dat het soms echt bikkelen is om alles
in goede banen te leiden. Maar zo fijn hoe er meegedacht en meegewerkt wordt.
- voor alle collega’s van de Toermalijn. Ook zij hebben in zo’n korte tijd zoveel geleerd.
Het online onderwijs wordt vormgegeven, de noodopvang draait en de
voorbereidingen voor de nieuwe periode worden alweer opgepakt.
We vinden het heel fijn dat we er in deze periode samen voor gaan, ons samen hard maken
voor de kinderen, samen sterk!

Maandag 8 februari gaan de scholen weer open! Dit nieuws zal u vast niet ontgaan zijn.
Hoe we hier veilig invulling aan gaan geven, hoort u zsm van ons. Er is nog volop overleg
tussen het kabinet, de bonden en de PO-raad. We verwachten later deze week een
vernieuwd protocol mbt de opening van de scholen van de PO-raad/RIVM.
Nav dit protocol zullen wij ook duidelijke regels en afspraken maken voor de komende
periode op de Toermalijn. We houden u op de hoogte!
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1. Bijzonderheden
Een fijn bericht om te delen: Juf Liane heeft na een pittig Chemo traject en een operatie, te
horen gekregen dat ze “schoon” is. Wat een geweldig nieuws!
Ze zal nog wel een bestralingstraject moeten volgen, maar gelukkig met hele goede
vooruitzichten.
2. Planning komende periode
Deze week volgt intern overleg over de volgende punten:
- afnemen methode toetsen/Cito toetsen
- rapporten groep 1 t/m 8
- studiedag 19 februari
- voortzetting online onderwijs (wat hebben we geleerd en houden we vast als de
kinderen op school zijn)
3. Spring(touw) challenge
In de bijlage kunt u informatie lezen vanuit de buurtsportcoach Zeewolde.
De filmpjes zijn gedeeld via google classroom - sportzaal
Wat leuk dat zoveel kinderen (en leraren) van jullie scholen al enthousiast meegedaan
hebben afgelopen week!
De video's zijn ook allemaal terug te vinden op de website:
SPRING! - Sport en Cultuur Zeewolde
Na deze week starten we dan met challenges waarbij de kinderen een touw nodig hebben.
Hiervoor gaan we aankomende week springtouwen uitdelen aan alle leerlingen van groep 3
tot en met 8 op verschillende plekken in het dorp.
Ophalen springtouwen:
- dinsdagmiddag 2 Februari: 13.00-14.30 Schoolplein Kaleidoscoop
- woensdagochtend 3 Februari: 11.00-12.30 Voetbalveld naast Richtingwijzer
- donderdagmiddag 4 Februari: 13.00-14.30 Voetbalveld naast Kofschip en Nextlevel
- daarnaast zijn wij dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 15.00-16.00 te vinden op
het plein achter het gemeentehuis!
4. Typetuin
De Typetuin heeft de afgelopen jaren diverse keren een Typecursus bij ons op school
gegeven. Dit schooljaar is het niet mogelijk vanwege alle Coronamaatregelen.
In de bijlage leest u hierover.
5. Welkom op school
Het is zo’n andere start dan we zouden willen, maar hopelijk zien we de volgende kinderen
nu echt snel op de school: Lars (1/2e), Solenn (1/2b), Amy (1/2d), Roan (1/2b), Bram (1/2b),
Laura (1/2d) en Charlotte ( 1/2a) zijn de afgelopen periode 4 jaar geworden of verhuisd naar
Zeewolde! We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en
leerzame schooltijd toe!
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6. Broertjes/zusjes
We gaan zo langzamerhand ook weer aan de slag met de voorbereidingen voor het
schooljaar 2021-2022. Daarom vinden we het heel fijn om te weten hoeveel nieuwe
kinderen we kunnen verwachten. Zijn er broertjes of zusjes die in het schooljaar 2021-2022
vier jaar worden, geef ze op! een aanmeldingsformulier is te verkrijgen via Manon:
mbeek@toermalijn.net
Met vriendelijke groet,
namens team Toermalijn,
Manon Beek
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