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1. Bijzonderheden   
In   de   afgelopen   weken   hebben   we   4   keer   te   maken   gehad   met   een   zieke   leerkracht.   Gelukkig   
hebben   we   beide   keren   voor   vervanging   kunnen   zorgen.   Dit   keer   weer   dankzij   de   flexibiliteit   
van   het   team,   top!   Hierdoor   is   ook,   jammer   genoeg,   meerdere   keren   ondersteuning   niet   
doorgegaan.   

  
Helaas   hebben   we   deze   week   te   maken   met   een   thuis   quarantaine   voor   groep   1/2d.     
De   leerkracht   is   posi�ef   getest.   Hopelijk   blij�   het   hierbij   en   kunnen   de   kinderen   snel   weer   
naar   school!   Het   blij�   hierbij   erg   belangrijk   dat   alle   ouders   de   berichten   op   Parro   zorgvuldig   
lezen.   In   dit   voorbeeld   konden   de   kinderen   vanaf   afgelopen   woensdag   niet   naar   school.   
Parro   is   dat   de   kortste   weg   om   ‘s   avonds   of   ‘s   ochtends   vroeg   snel   alle   ouders   te   bereiken.   
Wilt   u   hier   alert   op   zijn?!   Het   blij�   een   moeilijke,   onzekere   �jd.   Met   elkaar   proberen   we   er   
steeds   het   beste   van   te   maken!   

  
Nogmaals   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!     

  
2. Onderzoek   School�jden   
De   werkgroep   school�jden   (MR   en   direc�e)   hee�   afgelopen   week   een   besluit   genomen   over   
de   school�jden   vanaf   het   schooljaar   2021-2022.   
Zie    bijlage   

  
Hee�   u   na   het   lezen   van   de   bijlage   nog   vragen,   laat   het   ons   weten!   
Contact   MR:    brinkjacobj@gmail.com    of    cvanderhel@toermalijn.net     
Contact   direc�e:    mbeek@toermalijn.net     
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‘De   Toermalijn’   
Katholieke   School   voor   Basisonderwijs   
Jade   49   
3893   EB    ZEEWOLDE   
Tel.   036-5226020   

BELANGRIJKE   DATA   VOOR   DE   KOMENDE   PERIODE:   
● 24   mei:   vrij   ivm   2e   Pinksterdag   
● 9   juni:   schoolfotograaf   
● 10   juni   schoolfotograaf   
● 18   juni:   studiedag   -   alle   leerlingen   vrij   
● 21   juni:   studiedag   -   alle   leerlingen   vrij   
● 30   juni:   rapporten   mee   
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3. Ouderbijdrage   2020-2021   
In   het   najaar   hebben   alle   ouders   via   schoolkassa   een   factuur   ontvangen   voor   de   
ouderbijdrage   2020-2021.   Met   deze   bijdrage   worden   allerlei   extra   ac�viteiten   bekos�gd   
zoals   Sinterklaas,   Kerst,   Pasen.   Het   gaat   hier   om   een   vrijwillige   bijdrage.   Zonder   deze   bijdrage   
zullen   de   feesten   in   mindere   mate   gevierd   kunnen   worden.   

  
We   verwachten   nog   enkele   betalingen.   Binnenkort   zullen   de   ouders   die   nog   niet   betaald   
hebben,   individueel   benaderd   worden.   Kunt   of   wilt   u   de   bijdrage   niet   betalen,   laat   het   weten   
via   Manon:    mbeek@toermalijn.net    Hee�   u   vragen,   laat   het   weten.   

  
De   kinderen   die   de   afgelopen   periode   ingestroomd   zijn,   worden   nog   niet   meegenomen   voor   
deze   bijdrage.   Dit   komt   in   het   nieuwe   schooljaar.   

  
4. Nieuwsbericht   vanuit   de   poli�e   
Zie    bijlage     

  
5. Overblijven   Partou   
Kinderen   moeten   aangemeld   zijn   voor   het   overblijven:    www.partou.nl/tso    of   
tsodetoermalijn@partou.nl     
Kinderen   zonder   aanmelding,   zonder   vaste   dag   of   strippenkaart,   kunnen   niet   zomaar   
overblijven.   Partou   houdt   overzichten   bij   welk   kind   op   welke   dag   komt.   Zo   kunnen   zij   bepalen   
hoeveel   toezicht   er   nodig   is.   Meld   u   kind   bij   overblijven   dus   aan!   

  
Om   13.00   uur   gaat   de   overblijf   met   de   kinderen   naar   binnen.   Zij   hebben   de   
verantwoordelijkheid   voor   de   kinderen   en   tellen   dus   bij   het   naar   binnen   gaan.   Daarom   
mogen   die   kinderen   die   vanaf   huis   komen,   pas   VANAF   13.05   uur   het   schoolplein   op   komen.   
Zo   kan   Partou   het   overzicht   houden.   

  
6. Schoolfotograaf   
Op   woensdag   9   juni   en   donderdag   10   juni   komt   de   schoolfotograaf.   
Dit   jaar   worden   er   groepsfoto’s,   portre�oto’s   en   foto’s   van   broertjes-zusjes   gemaakt.   
Vanwege   de   Coronamaatregelen   is   er   deze   keer   helaas   geen   mogelijkheid   om   met   
broertjes/zusjes,   die   niet   op   de   Toermalijn   zi�en,   op   de   foto   te   gaan.   Hopelijk   volgend   jaar   
weer.   

  
7. Fietsenrek   
Regelma�g   worden   er   fietsen   gestald   rondom   de   hekken   van   het   schoolplein.   Graag   de   
fietsen   in   het   daarvoor   bestemde   fietsenrek   plaatsen.   

  
8. Welkom   op   school   
Nora-Lynn  (groep  1/2a)  en   Lo�e  (groep  1/2b)  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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