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1. Bijzonderheden   
Gelukkig   zijn   er   na   groep   8   geen   groepen   meer   in   quarantaine   geweest.   
Er   zijn   wel   veel   kinderen   en/of   ouders   die   ziek   thuis   zijn   en/of   getest   zijn.   
Leerkrachten   zullen   ouders   benaderen   als   kinderen   toch   met   klachten   op   school   zijn.     
We   willen   immers   voorkomen   dat   een   kind   met   klachten   meerdere   kinderen   en/of   de   
leerkracht   aansteekt.   Als   uw   kind   posi�ef   getest   is,   geef   het   dan   zo   spoedig   mogelijk   door.   
We   zullen   dan   stappen   moeten   ondernemen.     

  
In   de   afgelopen   2   weken   hebben   we   5   keer   te   maken   gehad   met   een   zieke   leerkracht.   
Gelukkig   hebben   we   alle   keren   voor   vervanging   kunnen   zorgen.   Dit   dankzij   de   flexibiliteit   van   
het   team,   top!   

  
2. Bron-   en   contactonderzoek   GGD   
Bij   een   quarantaine   van   een   klas,   wordt   er   door   de   GGD   een   bron-   en   contactonderzoek   
gedaan.   De   GGD   vraagt   de   school   om   de   gegevens   van   de   klas.   
Wilt   u   het   aan   Manon   doorgeven   als   u   GEEN   toestemming   gee�   om   de   gegevens   van   uw   kind   
te   delen   met   de   GGD.   We   hebben   ervaren   dat   het   erg   vertragend   kan   werken   als   wij   bij   een   
besme�ng   eerst   bij   ouders   moet   nagaan   of   de   gegevens   gedeeld   mogen   worden.   Daarom   
willen   wij   op   voorhand   inventariseren   welke   gegevens   wij   per   groep   wel/niet   kunnen   delen.   

  
Daarom:   geef   het   door   via    mbeek@toermalijn.net    als   uw   gegevens    NIET    gedeeld   mogen   
worden!   Graag   voor   26   maart   2021.     

  
3. Lunch   
Omdat   we   nu   een   con�nurooster   draaien,   lunchen   alle   kinderen   op   school.   
Ook   �jdens   de   lunch   vinden   wij   het   belangrijk   dat   we   aandacht   besteden   aan   gezond   eten.   
Wilt   u   daarom   voor   de   lunch   geen   koek   of   andere   zoe�gheid   meegeven?   

  
4. Klussen   in   en   om   de   school   
Regelma�g   hebben   we   een   kleine   klus   in   of   rondom   de   school.   Het   is   dan   fijn   als   we   een   
“hulplijn”   kunnen   inschakelen   om   met   ons   mee   te   kijken   voordat   we   een   bedrijf   moeten   
inschakelen.   Wie   mogen   we   benaderen?   Bent   u   een   klustalent,   geef   het   door   via:   
mbeek@toermalijn.net!   
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5. Welkom   op   school   
Micha  (groep  1/2c)  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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