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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 19 febr.: GEEN studiedag
● 22 febr. : start voorjaarsvakan e
● .. mrt: studiedag; alle leerlingen vrij
● .. mrt.: rapport mee
● vanaf .. maart: oudergesprekken online

INHOUD:
1. Bijzonderheden
2. Planning komende periode
3. Junior Energiecoach
4. Parkeren
5. Welkom op school

1. Bijzonderheden
Een bijzondere start van de week;
sneeuwvrij! Wie had dat gedacht…
Gelukkig kon de school dinsdag echt open.
Bedankt ouderraad voor het warme
welkom!
Wat is het ﬁjn om de kinderen weer op
school te hebben. Aan de kinderen is te
merken dat zij het ook ﬁjn vinden om weer
op school te zijn. En wat doen ze het goed;
ze hebben zich aangepast aan het
con nurooster en houden zich over het
algemeen goed aan de afspraken om als
groep bij elkaar te blijven. Ook het team
pakt dit goed op, harts kke ﬁjn. De
afgelopen week hebben we
vragen
gekregen over hoe verder wat betre het
con nurooster. Het con nurooster is een
jdelijke situa e. We zijn a ankelijk van
de voorgestelde maatregelen in het protocol vanuit het RIVM/PO-raad. Volgende week zullen
we meer duidelijkheid geven over hoe we na de vakan e verder zullen gaan.
Een paar belangrijke punten op een rij:
- Graag Parro in de gaten houden; hierin worden de belangrijkste, korte mededelingen
vermeld.
- Op het schoolplein: alleen de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 3.
Bovenbouwkinderen graag zoveel mogelijk alleen naar school. Houd de 1,5 m afstand
ten alle jden in de gaten.
- De afgelopen week kwamen er veel spullen mee naar school. Skibroeken, snowboots
en sleetjes. De kinderen herkennen regelma g hun eigen spullen niet. Wilt u ons
helpen door alles te voorzien van naam?? Dit zal ervoor zorgen dat we vele gevonden
voorwerpen weer terug kunnen brengen naar de juiste kinderen ;-)
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De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nemen elke schooldag een deel van hun
schoolwerk mee naar huis. Dit om bij een eventuele quarantaine direct thuis aan de
slag te kunnen. Wilt u er zorg voor dragen dat dit schoolwerk ook elke dag weer mee
naar school komt?

2. Planning komende periode
De komende week worden er in groep 8 meerdere Cito M8 toetsen afgenomen. De uitslagen
van deze toetsen nemen we nog mee voor het deﬁni ef advies groep 8. In de groepen 3 t/m
7 worden er diverse methodetoetsen afgenomen om te kijken in hoeverre doelen behaald
zijn. Na de voorjaarsvakan e zullen in de groepen 3 t/m 7 de Cito toetsen afgenomen
worden.
Volgende week hoort u van ons de deﬁni eve planning mbt het rapport, de studiedag en de
oudergesprekken.
3. Junior Energiecoach
In de bijlage leest u meer:

Bespaar energie én geld met een superleuk spel!

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er eigenlijk in
huis?’
Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach.
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winac es ontdekken kinderen en
ouders via dit spel hoe en waar ze energie kunnen besparen.
De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is gra s!
Inschrijven kan tot 20 februari en het spel zelf start op 27 februari. Doe je mee?
Voor meer informa e, inschrijven en een voorproe e kijk op de website van Junior
Energiecoach
4. Parkeren
Rondom de school zijn er niet veel parkeerplaatsen. Daarom vragen we iedereen die in de
wijk van onze de school woont om lopend of ﬁetsend naar school te komen. Zo houden we
de beschikbare plekken echt voor de gezinnen die van ver moeten komen.
Bij de parkeerplaats rondom de Coop zijn nieuwe borden geplaatst. deze borden geven aan:
GRAAG PARKEREN IN DE VAKKEN!
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5. Welkom op school
Maud (groep 1/2e) is gestart op onze school! We heten jou welkom op de Toermalijn en
wensen je een hele ﬁjne en leerzame school jd toe!

Met vriendelijke groet,
namens team Toermalijn,
Manon Beek
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