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1. Bijzonderheden
Gelukkig konden, na een ﬁjne voorjaarsvakan e, alle groepen afgelopen maandag starten.
Fijn om alle kinderen en leerkrachten weer op school te hebben.
Jammer genoeg moest afgelopen woensdag de beslissing genomen worden om groep 8 in
quarantaine te laten gaan. De stagiaire was posi ef getest.
Gelukkig hebben we de afgelopen lockdown enorm veel geleerd met elkaar. Op
donderdagochtend 08.30 uur ging de groep direct weer online aan de slag. Bron- en
contactonderzoek door de GGD is gedaan en hopelijk is de hele groep weer vlot op school.
In de bijlage vindt u nogmaals de meest recente beslisboom.
Leerkrachten zullen ouders benaderen als kinderen toch met klachten op school zijn.
Toen nu toe hebben we de kinderen beperkt spullen mee naar school laten nemen omdat dit
in eerste instan e i het protocol benoemd is als extra risico.
De komende periode willen we dit wel weer gaan oppakken als er bijvoorbeeld
materiaal/aankleding nodig is voor de thema’s in de klas.
2. Vacatures oudergeleding MR
REMINDER; u hee nog 1 week om te reageren:
Iedere school hee een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we
de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het
team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande ac viteiten op de school. De
leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de
teamgeleding.
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden.
De MR hee een belangrijke rol binnen de organisa e. Bij veel beslissingen die het bestuur
of de direc e moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te
raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS).
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Voel je je als ouder betrokken bij de
school en wil je graag ac ef meedenken
over de gang van zaken op school? Meld
je dan aan voor de
Medezeggenschapsraad (MR)! Vanaf
volgend schooljaar zijn er twee
vacatures binnen de oudergeleding.
Hee u interesse, laat het ons weten! U
neemt dan voor 3 jaar deel in de MR en
volgt hiervoor een basiscursus MR. Hieruit krijgt u informa e betre de rechten en plichten
van de MR. Voor meer informa e kunt u zich wenden tot 1 van de MR leden: John Brink,
Ingrid van Donkersgoed of Marianne van Veen.
U kunt zich voor 12 maart aanmelden via brinkjacobj@gmail.com
3. Avondvierdaagse 2021
Zoals ieder jaar wil de s ch ng Avondvierdaagse Zeewolde weer een Avondvierdaagse
organiseren. (Zie ook bijlage)
Door de perikelen rond corona wordt dit ons onmogelijk gemaakt dit te doen op de
tradi onele manier. Wij missen jullie. Daarom organiseren wij net als afgelopen jaar een
Home Edi on. Met deze Home Edi on hee de s ch ng Avondvierdaagse Zeewolde
afgelopen jaar de corona ini a ef prijs gewonnen bij het Sportgala Zeewolde.
De Home Edi on vindt plaats van 29 maart t/m 30 juni en kan op iedere loca e gestart
worden. Dus ook vanaf uw schoolplein!
Wij willen de kinderen in deze periode niet hun jaarlijkse Avondvierdaagse onthouden en
zouden het zeer waarderen als u hieraan uw medewerking wilt verlenen. Wij als organisa e
zullen ons met 100% inze en om dit toch mogelijk te maken. U als school kunt ons hierbij
helpen en de leerlingen als klas deel te laten of/en de ouders enthousiast te maken over
deze mogelijkheid. Wat is er nou leuker dan het schooljaar toch een spor eve ac viteit te
hebben samen met klasgenootjes. Vervang de gymles in het lokaal door een wandeling van 2
½, 5 of 10 km in de open lucht. Zelf een route uitze en kan, maar ook met de app. Het
jds p kunt u zelf bepalen, enige voorwaarde is dat er 4 keer gelopen wordt in 2 weken jd.
Afgelopen jaar hebben ruim 500 deelnemers de Home Edi on 1 of meerdere keren gelopen.
Dit is ongeveer een derde van het aantal deelnemers wat normaal de tradi onele
Avondvierdaagse loopt.
Dit jaar hopen wij veel meer deelnemers de kans te geven om de Avondvierdaagse te lopen.
Inschrijven kan straks via onze website www.avondvierdaagsezeewolde.nl We laten u weten
wanneer dit kan. De kosten zijn door de Koninklijke Wandelbond Nederland vastgesteld op €
6,50 per deelnemer inclusief medaille.
Natuurlijk kunnen wij u ondersteunen, denkt u hierbij aan promo emateriaal, inschrijving,
medaille uitreiking e.a. We hebben de promo eposter bijgevoegd.
Hee u vragen of kunt u ondersteuning gebruiken neemt u contact met ons op door een mail
te sturen naar avondvierdaagsezeewolde@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Avondvierdaagse Zeewolde
4. Even voorstellen
De afgelopen maand zijn er 2 “nieuwe” personeelsleden gestart voor de ondersteuning van
leerlingen:
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Mijn naam is Mariëlle Delfgaauw, ik ben 36 jaar en ik woon al jaren in Zeewolde. De
afgelopen twee jaar heb ik in verschillende groepen stage gelopen op de Toermalijn als
onderwijsassistente. Dit was een super leuke periode, ik heb heel veel geleerd. Het was af en
toe niet makkelijk om de stageopdrachten en de examens te doen jdens de Corona periode.
Maar ondanks alles is het gelukt en ben ik begin februari geslaagd.
Ik vind het ontze end leuk om kinderen te begeleiden en samen
te werken met groepjes kinderen. En daarom ben ik erg blij dat ik
na de voorjaarsvakan e mag beginnen als onderwijsassistent op
de Toermalijn!
Daarnaast ben ik ook bloemiste en ook dit werk vind ik heel leuk.
Ik ben graag in mijn tuin met de planten bezig. Ik houd ervan om
crea ef bezig te zijn, crea eve lessen voor de kinderen bedenken
vond ik daarom één van de leukste dingen van stage ☺. Ook
ﬁetsen en mountainbiken doe ik graag.
Mariëlle Delfgaauw
___________________________________________________________________________
Hallo!
Even voorstellen…ik ben Marieke Nooteboom (45) en ik woon met mijn man en zoons (12 en
15) in Zeewolde. Er sluipen bij ons ook 2 gezellige, ac eve Savannah-ka en rond. Badminton
is mijn sport, maar dat kan nu alleen af en toe in onze bedrijfshal. Begeleid buiten sporten is
hiervoor in de plaats gekomen. Ik ben verder graag crea ef met vooral schrijven;
Handle ering vind ik erg leuk om te doen.
Na 11 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, ben ik ook
ongeveer 11 jaar ‘thuis’ geweest. Tijd voor de kinderen, maar ook
voor het startende eigen bedrijf van mijn man. In deze periode
ben ik al jd veel bezig geweest met lesmateriaal bedenken en
maken. Vooral rekenen hee mij al jd enorm geboeid. Hoe kan ik
iets ‘moeilijks’ makkelijk uitleggen? Maar ook: waardoor gaat het
bij iemand minder vanzelf?
Ik vind het erg leuk om op de Toermalijn en de Kaleidoscoop aan
de slag te kunnen met RT voor rekenen. Ik ben op dinsdag- en
vrijdagochtend op de Toermalijn te vinden en op maandag- en
donderdagochtend op de Kaleidoscoop.
Wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet,
namens team Toermalijn,
Manon Beek
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