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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 7 april: open dag 09.00-12.00 uur
● 23 april: koningsspelen groep 1 t/m 8
● 26 april: start meivakan e

INHOUD:
1. Bijzonderheden
2. Viering pasen
3. Kandidaten MR
4. Vakan erooster 2021-2022
5. Lunch
6. Forma e 2021-2022
7. Even voorstellen
8. Welkom op school

1. Bijzonderheden
Op 23 maart was de laatste persconferen e.
Er zijn voor het basisonderwijs en de BSO’s geen wijzigingen. We volgen de komende weken
dus hetzelfde rooster.
De volgende persconferen e staat gepland op dinsdag 13 april. We houden u natuurlijk op
de hoogte als er wijzigingen zijn die betrekking hebben op onze school
In de afgelopen 2 weken hebben we 3 keer te maken gehad met een zieke
leerkracht/leerkracht in quarantaine. Gelukkig hebben we alle keren voor vervanging kunnen
zorgen. Dit keer weer dankzij de ﬂexibiliteit van het team, top!
Helaas hebben we ook 2 keer te maken gehad met een periode online thuiswerken. Groep
4a en groep 5b moesten/zijn in thuisquarantaine vanwege een leerling in de klas die posi ef
getest was.
Het blij een moeilijke, onzekere jd. Vanuit onze kracht, vanuit veiligheid en vertrouwen
proberen we alle stappen zo goed mogelijk te nemen. Ook voor ons is het soms las g omdat
het zo’n bizarre, onbekende jd is. Met elkaar proberen we er steeds het beste van te
maken!
Een p van een van de ouders:
Als een kind getest is, moet je als ouders soms best lang wachten op de uitslag van de test.
Dit omdat je een telefoontje van de GGD moet afwachten. Als ouder kan je voor jouw
kinderen een DigiD aanvragen. Je hebt dan veel eerder de uitslag binnen.
Hee uw kind klachten? Volg de beslisboom!
Nogmaals: zie bijlage
2. Viering Pasen
Vanmorgen hee elke groep aandacht geschonken aan het Paasfeest.
Dit jaar ook weer een online viering ipv een samenkomst in de middenruimte.
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Heel bijzonder dat we, op afstand, toch verbinding hadden.
Het ﬁlmpje is op Parro gedeeld. U kunt er dus ook van
meegenieten.
Dank voor 2 leden van de ouderraad die hebben gezorgd
voor een broodhaantje en een Paasschuimpje. Ook de
kinderen die vandaag thuis waren, hebben deze trakta e
ontvangen, ﬁjn!
Vrolijk Pasen!
3. Kandidaten MR
Wat ﬁjn: er hebben zich meerdere ouders gemeld voor de vacatures MR. In de bijlage stellen
zij zich aan u voor. Er zijn 4 aanmeldingen en 2 plekken. Daarom is er een verkiezing voor de
nieuwe leden. Via de volgende link kunt u uw stem uitbrengen: Klik hier
U hee tot vrijdag 9 april om uw stem uit te brengen.
4. Vakan erooster 2021-2022
Het is nog een eind weg, maar goed om alvast in de planning op te nemen: het
vakan erooster 2021-2022 is vastgesteld:
Herfstvakan e

18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakan e

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakan e

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Paasweekend

15 t/m 18 april 2022

Meivakan e

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsweekend

26 en 27 mei 2022

Pinksterweekend

6 juni 2022

Zomervakan e

11 juli t/m 19 augustus 2022

Net voor de zomervakan e ontvangt u van ons een planning van de studiedagen.
5. Forma e 2021-2022
Zo langzamerhand kijken we alweer naar het nieuwe schooljaar.
Hoeveel kinderen gaan door naar de volgende groep? Hoe kunnen we de groepen het beste
samenstellen? Voor ons is het ﬁjn om de leerlingaantallen zo precies mogelijk te weten.
Hee u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt, geef het door!
Woensdag 7 april is ook onze open dag voor geïnteresseerde ouders en hun kinderen.
Vanwege de Coronamaatregelen is het nodig om een afspraak te maken. We kunnen maar
een beperkt aantal ontvangen deze keer. Ouders kunnen een afspraak maken via:
mbeek@toermalijn.net.
Hoort, zegt het voort...
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6. Even voorstellen
Mijn naam is Ilse Ypma.
Sinds dit schooljaar ben ik als klantmanager Jeugd vanuit
Meerinzicht en de gemeente Zeewolde betrokken bij basisschool
De Toermalijn, met als doel; het versterken van de verbinding
tussen onderwijs en zorg.
Dit houdt in dat ik als klantmanager mee kan denken met u als
ouder/verzorger, met de intern begeleider en de leerkrachten van
de school wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van uw
kind.
Mocht u vragen hebben of met mij in gesprek willen dan kunt u mij mailen, dan neem ik
contact met u op. Uiteraard kunt u ook via de intern begeleiders van de Toermalijn in contact
met mij komen.
Vriendelijke groeten, Ilse Ypma
i.ypma@meerinzicht.nl
7. Welkom op school
Jildau (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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