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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 23 april: koningsspelen groep 1 t/m 8
● 26 april: start meivakan e
● 13 en 14 mei: Hemelvaartsdag: alle lln. vrij

INHOUD:
1. Bijzonderheden
2. AVG Parro
3. Vanuit de MR: Uitslag verkiezingen
4. Vanuit de MR: Onderzoek School jden
5. Parkeren rondom school
6. Zomerschool s ch ng Leergeld/JAM
7. Kies training
8. Welkom op school

1. Bijzonderheden
Afgelopen dinsdag werden de BSO's en wij verrast. De BSO's gaan per 19 april weer open.
Dit betekent dat wij vanaf maandag ons reguliere rooster weer aanhouden.:
ma-di-do-vr: 08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
wo:

08.20-12.00 uur

Het besluit dat eerder dit jaar genomen is samen met de MR, is dat als de BSO's weer open
gaan, wij teruggaan naar de reguliere school jden.
Wij hebben een overeenkomst met Partou mbt de TSO (het overblijven).
Dezelfde afspraak geldt ook met hen: als de BSO's weer open gaan, dan regelen zij het
overblijven. Hier hebben zij ook constant op ingespeeld, vrijwilligers standby gehouden om
er te zijn vanaf het moment dat het weer kan.
Partou gaat voor het overblijven uit van de overzichtslijsten van voor de “lockdown”.
Wanneer u uw kind nog niet hee aangemeld voor het overblijven, Doe dit dan zsm via de
volgende link: h p://www.partou.nl/tso
Met de TSO medewerkers worden de volgende afspraken gemaakt:
- mondkapjes
- afstand tot personeel
- bij samenvoegen groepen, de kinderen per groep uit elkaar ze en
- shi s jdens buiten spelen
In de afgelopen 2 weken hebben we 3x keer te maken gehad met een zieke leerkracht.
Gelukkig hebben we alle keren voor vervanging kunnen zorgen. Dit keer weer dankzij de
ﬂexibiliteit van het team, top! Wel is hierdoor diverse ondersteuning niet doorgegaan. Voor
deze situa e geldt: de hele groep gaat voor een individu of een kleine groep kinderen.
pagina 1

2. AVG Parro
De wet: vraagt ons om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van kinderen.
In het verleden hebben wij hiervoor formulieren laten invullen waarop u als ouder aan hee
kunnen geven waarvoor u wel of geen toestemming gee . Dit kan nu gelukkig op een veel
makkelijkere manier: Via Parro kunt u aangeven waarvoor u wel of geen toestemming gee
mbt het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.
Een stappenplan hiervoor vindt u in de bijlage.
Wilt u hier naar kijken?
3. Vanuit de MR: Uitslag verkiezingen – Oudergeleding voor schooljaar 2021 – 2022
Wat een geweldige opkomst bij de verkiezingen. Wij zijn blij te zien dat veel ouders zich
betrokken voelen bij de school en hun steun hebben uitgesproken middels een stem.
Aangezien er maar twee plekken beschikbaar zijn vanaf volgend schooljaar, vallen er ook
twee geweldige kandidaten af. Wij willen onze waardering en respect uitspreken voor deze
kandidaten. Jullie inzet voor de school wordt erg gewaardeerd!
Verkozen voor drie jaar om u als ouder te vertegenwoordigen:
Nienke de Boer & Nick Brouwer!
Wij heten jullie van harte welkom binnen het team van de MR.
Oudergeleding MR vanaf 2021 – 2022:
Nienke de Boer
Nick Brouwer
John Brink (Voorzi er)
4. Vanuit de MR: Onderzoek School jden
Wij als MR hebben u beloofd naar aanleiding van de interesse peiling van vorig jaar met
betrekking tot de school jden, dit verder op te pakken in een werkgroep. Achter de
schermen zijn wij sinds die jd druk geweest met het bespreken van voor- en nadelen bij de
verschillende modellen. We hebben gekeken naar de haalbaarheid van bepaalde modellen
en de eventuele consequen es.
Een eventuele wijziging van school jden is een ingrijpende verandering. We moeten met
elkaar blijven praten, openstaan voor ideeën en meningen van anderen, elkaar respecteren
en bijdragen aan oplossingen. Wat voor de één een voordeel is, kan voor een ander een
nadeel zijn en vice versa.
U hoort binnenkort meer van ons.
5. Gym voor de groepen 3 t/m 8
Vanaf de opening van de school in februari is er zeer beperkt gymles gegeven. De meeste
groepen zijn extra naar buiten geweest, een enkele groep hee een aantal keer gegymd in de
zaal. Vanaf de meivakan e zal er weer meer gegymd gaan worden.
Omdat het Baken na de meivakan e niet meer beschikbaar is, zullen we uitwijken naar
geschikte plekken buiten. We zijn ook verheugd om te kunnen vermelden dat we na de
meivakan e een vakleerkracht in dienst zullen hebben die de gymles gaat verzorgen voor de
groepen 3 t/m 8.
Het kan wel zijn dat de gymles op een andere dag plaats zal gaan vinden. Dit hoort u
binnenkort via de leerkracht van uw kind.
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6. Parkeren rondom school
De parkeerplekken rondom de school zijn zeer beperkt. Dit hebben de afgelopen week
enorm gemerkt met de verbouwing van de Coop. Daarom is het ﬁjn als u samen met uw
kind(eren) zoveel mogelijk met de ﬁets of lopend naar school komt.
7. Zomerschool s ch ng Leergeld/JAM
In de bijlage vindt u een brief betreﬀende een zomerprogramma voor extra ondersteuning
voor die leerlingen die dat kunnen gebruiken en waarvan de ouders dit zich niet kunnen
veroorloven.
8. KIES training
Zie bijlage
9. Welkom op school
Lennox (groep 1/2c), Zoé (groep 1/2d) en Jasper (groep 1/2d) zijn gestart op onze school!
We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele ﬁjne en leerzame
school jd toe!
Met vriendelijke groet,
namens team
Toermalijn,
Manon Beek
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