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1. Stand   van   zaken   mbt   maatregelen   Corona   
Hier   vindt   u   een   samenva�ng    nav   de   persconferen�e   afgelopen   dinsdag.   
    
2. Ouderhulp   2021-2022   
De   afgelopen   week   hebben   we   al   hulp   gehad   bij   het   schoonmaken   en   opruimen   van   de   speelzaal,   zo   
fijn!   De   kleutergroepen   kunnen   weer   heerlijk   gymmen.   

  
Bij   een   excursie   of   ac�viteit   van   een   klas,   zal   er   hulp   gevraagd   worden   via   Parro.   
Op   deze   manier   is   er   al   veel   hulp   geboden   voor   o.a.   het   meefietsen   met   gym,   het   begeleiding   van   een   
boswandeling,   enz.   
Zo   heerlijk   dat   dit   allemaal   weer   kan.   
Samen   maken   we   het   onderwijs   mooier!   

  
Op   school   is   er   op   vele   plekken   hulp   van   ouders   gewenst.   
U   kunt   het   opgaveformulier   ouderhulp   2021-2022    via   deze   link    invullen!   

  
Hieronder   vindt   u   de   uitleg   over   de   gewenste   ouderhulp:   

  
In  school  vinden  er  tal  van  ac�viteiten  plaats  waarbij  de  hulp  van  ouders  voor  ons  en  de  kinderen  een                     
belangrijke  ondersteuning  betekent.  Door  deze  extra  begeleiding  krijgen  kinderen  meer  aandacht  en              
raken   ouders   ac�ef   bij   het   onderwijs   betrokken.     
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Katholieke   School   voor   Basisonderwijs   
Jade   49   
3893   EB    ZEEWOLDE   
Tel.   036-5226020   

BELANGRIJKE   DATA   VOOR   DE   KOMENDE   PERIODE:   
● 29   sept.   t/m   8   okt.:   kinderboekenweek   
● 1   okt.:   14.15   uur   weekslui�ng   rood   
● 8   okt.:   13.15   uur   leerlingenraad   
● 8   okt.:   14.15   uur   weekslui�ng   oranje   
● 15   okt.:   studiedag   -   alle   leerlingen   vrij   
● 18   t/m   22   okt.:   herfstvakan�e   
● 25   okt.:   studiedag   -   leerlingen   vrij   

  
Sommige   ac�viteiten   zijn   nog   onzeker   ivm   de   corona   
maatregelen.     
U   wordt   hier   zsm   van   op   de   hoogte   gesteld.   
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Het  komend  schooljaar  zouden  wij  graag  hulp  van  ouders  krijgen  bij  het  realiseren  van  de  volgende                  
ac�viteiten:   
- Leeshulp   in   de   groepen   3   t/m   5   
De  leerkracht  van  de  desbetreffende  groep  zal  met  u  overleggen  over  een  handig  �jds�p  en  over  de                   
invulling.     
- Werkgroepen   voor   bijzondere   ac�viteiten:   
Naast  ouderhulp  op  onderwijsinhoudelijk  terrein  wordt  uw  hulp  ook  zeer  gewaardeerd  bij  tal  van                
bijzondere  ac�viteiten  door  het  jaar.  Voor  al  deze  ac�viteiten  zullen  evenals  voorgaande  jaren  weer                
werkgroepen  worden  geformeerd,  bestaande  uit  1  of  meer  teamleden,  1  à  2  ouderraadsleden  en                
enthousiaste   ouders!     

  
werkgroep   Sinterklaas   
Wie   helpt   ons   met   de   voorbereidingen   en   op   de   dag   zelf?   
We   vieren   de   verjaardag   van   Sinterklaas   op   3   december   2021.   

  
werkgroep   Kerst   
Wie   helpt   ons   met   de   voorbereidingen   en   op   de   dag   zelf?   
Op  donderdag  23  december  2021  starten  we  om  08.30  uur  met  een  viering  in  Open  Haven.  ’s                   
Middags   zijn   de   kinderen   vrij.   Later   op   de   dag   hebben   we   met   elkaar   het   kerstdiner.   

  
werkgroep   Carnaval   
Wie   helpt   ons   met   de   voorbereidingen   en   op   de   dag   zelf?   

  
werkgroep   Paasviering   
Wie   helpt   ons   met   de   voorbereidingen   en   op   de   dag   zelf?   
In   de   week   van   11   t/m   14   april   2022   zullen   we   Paasac�viteiten   organiseren.     

  
werkgroep:   20-jarig   Lustrum   
Wie   helpt   ons   met   de   voorbereidingen   en   op   de   dag   zelf?   
We   hopen   ons   lustrum   in   juni   2022   te   kunnen   vieren.   

  
werkgroep:   Pietenouders   
Per  klas  is  een  tweetal  ‘Pietenouders’  ac�ef.  Zij  screenen  de  kinderen  van  groep  1  t/m  8  op  neten  en                     
luizen.  Dat  doen  zij  na  elke  vakan�e.  De  bedoeling  is  dat  we  preven�ef  controleren,  zodat  we  zo  vlot                    
mogelijk  de  bron  kunnen  ontdekken.  Hee�  uw  kind  luizen  of  neten,  dan  krijgt  u  dat  zo  spoedig                   
mogelijk  van  de  leerkracht  of  via  de  ‘Pietenouder’  te  horen.  Wij  gaan  ervan  uit  dat  zonder                  
tegenbericht  van  ouders  de  screening  bij  uw  kind  kan  plaatsvinden.  Hee�  u  bezwaar  daartegen,                
wendt   u   zich   dan   tot   de   loca�edirecteur.   

  
werkgroep:   Stand-by   
Ineens   hebben   we   hulp   nodig;   komen   we   mensen   te   kort,   of   hebben   we   zomaar   een   spontane   
ingeving,   of   ac�viteit.   Wie   mogen   we   dán   benaderen?   

  
- overige   hulp:   

Diverse   ac�viteiten   waarbij   het   fijn   is   om   hulp   van   ouders   te   ontvangen,   zie   link   
  

- werkgroep:   Klussen   in   en   om   school   
Om  de  kosten  te  drukken,  worden  tal  van  klussen  in  en  om  de  school  zo  veel  als  mogelijk  zelf  ter  hand                       
genomen.  Enkele  voorbeelden:  ophangen  van  boekenplanken,  repara�ewerkzaamheden,  maken  van          
poppenkleding,   repareren   van   fietsjes   en   ander   materiaal   voor   kleuters,   etc.   etc.   
Wie   mogen   we   zo   af   en   toe   eens   benaderen?     
Vele   handen   maken   licht   werk!!!   
Indien  u  zich  opgee�  voor  de  klussengroep,  geef  dan  tevens  eventuele  specialiteiten  aan  (laat  uw                 
bescheidenheid   maar   even   varen).   
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- hulp   bij   de   thema’s   van   IPC   
Nieuw!  Hulp  gevraagd  bij  IPC.  Als  u  hier  betrokken  bij  wilt  en  kunt  zijn  dmv  het  geven  van  een  gastles,                      
een  interessante  werkplek  hee�  of  misschien  ervaringsdeskundige  op  het  gebied  van  een  van  de                
thema’s,   dan   staan   wij   daar   zeker   voor   open.   De   thema's   van   dit   jaar   zijn:   
groepen   1/2:   groepen   5/6:   
Speuren   en   verzamelen Mode   
Brr,   wat   is   het   koud Jong   en   oud   
Ik   kom   je   helpen   als   het   kan   (bloemen   en   planten) Zij   maakten   het   verschil   
Van   A   naar   B   (vervoer) De   ac�eve   planeet   

Luchthavens   
groepen   3/4:   
Hoe   leren   wij  groepen   7/8:   
Gebouwen Hoe   leren   wij   
Vervoer Nederland   wordt   Nederland   
Tijd   detec�ves Onze   plaats   in   de   ruimte   
Vakan�e De   wijde   wereld   

Zo   zien   zij   de   wereld   
  

3. Weekslui�ngen   
In   oktober   staan   de   eerste   weekslui�ngen   gepland.   Vooralsnog   zullen   we   dit   door   laten   gaan   met   de   
kinderen,   zonder   ouders.   Per   groep   zal   er   een   filmpje   worden   gemaakt   van   het   optreden.   Dit   filmpje   
ontvangt   u   via   Parro.   

  
4. Informa�eavonden   groepen   1/2,   3   en   8.   
In  de  eerste  bijlage  leest  u  de  volgende  zin:  “Van  een  vrije  inloop  kan  echter  geen  sprake  zijn  en  we                      
blijven   ook   voorzich�g   met   het   ontvangen   van   grotere   groepen   ouders   tegelijker�jd”.   
Daarom  gaan  de  geplande  informa�eavonden  NIET  door.  Van  elke  groep  krijgt  u  de  nodige  informa�e                 
via   mail.   

  
5. Lustrum   
In   het   schooljaar   2019-2020   bestond   de   Toermalijn   20   jaar!   
Door   alle   Coronamaatregelen   hebben   we   dit   lustrum   nog   steeds   niet   groots   kunnen   vieren.   
We   hopen   dat   we   in   juni   een   mooi   feest   kunnen   organiseren.   
Wordt   vervolgd...   

  
6. Sparen   voor   kinderboeken   
Van   6   t/m   17   oktober   2021   is   het   weer   Kinderboekenweek.    
Tijdens   de   Kinderboekenweek   organiseert   Bruna   de   ac�e   ‘Sparen   voor   je   schoolbieb!’.   

  
Lezen   is   een   feestje  
Bruna   wil   graag   (voor)lezen   s�muleren   door   samen   met   ouders   en   kinderen   de   schoolbibliotheek   te   
vullen   met   fijne   boeken.   Want   leesplezier   begint   op   school   én   bij   Bruna.   

  
Zo   werkt   het   
Koop   �jdens   de   Kinderboekenweek   (6   t/m   17   oktober   2021)   een   boek   bij   de   Bruna-winkel   en   lever   
het   bonnetje   in   op   school.   De   school   levert   alle   bonnen   in   bij   Bruna   en   krijgt   een   tegoed   voor   20%   
van   het   totaalbedrag   van   alle   ingeleverde   bonnen.   Met   dit   tegoed   kan   onze   school   nieuwe   boeken  
kopen   voor   de   schoolbibliotheek.   Hoe   meer   bonnen,   hoe   meer   boeken.   Iedereen   kan   meesparen!   

  
Spaar   je   mee?   
Inleveren   van   de   bon   kan   t/m   10   november   2021   bij   de   juf   of   meester.     
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7. Aanbod   jeugdzorg   Zeewolde   
KIES   biedt   uw   kind   een   unieke   kans   om   op   een   ona�ankelijke   plek   te    onderzoeken   hoe   het   is   om   
gescheiden   ouders   te   hebben.   Het   is   een    lotgenotengroep   waarin   het   kind   centraal   staat.   Onder   
begeleiding   van    twee   KIES-coaches   krijgen   de   kinderen   de   gelegenheid   te   spelen,   te   praten    en   
crea�ef   bezig   te   zijn   over   wat   hen   bezighoudt.     

  
Op   donderdag   28   oktober   2021   start   het   spel-   en   praatprogramma   KIES.   
Ouders   kunnen   hun   kind/kinderen   aanmelden   via    www.meerinzicht.nl/kies    of   scan   de   QR   code   op    de   
flyer .   

  
8. Jeugd-   en   cultuurfonds   
Is   het   las�g   om   de   contribu�e   van   de   sportvereniging   te   betalen?   Of   is   er   geen   geld   voor   dansles?   Het   
Jeugdfonds   Sport   &   Cultuur   helpt!   Het   Jeugdfonds   Sport   &   Cultuur   betaalt   het   lesgeld   en/of   
benodigdheden   voor   kinderen   en   jongeren   uit   gezinnen   waar   thuis   te   weinig   geld   is.   
Voor   meer   informa�e:   

- ouderbrief   
- flyer   

  
9. Avondvierdaagse   Zeewolde   2022   
S�ch�ng   Avondvierdaagse   Zeewolde   is   begonnen   aan   de   
voorbereiding   van   de   avondvierdaagse   voor   2022.   Wij   willen   de  
afgelopen   twee   Home   Edi�es   maar   snel   vergeten,   niet   omdat   deze   
niet   gezellig   waren   maar   een   avondvierdaagse   hoor   je   met   een   grote   
groep   mensen   te   lopen   en   de   laatste   wandelavond   een   klein   feestje   
te   vieren   met   muziek.   
De   edi�e   van   2022   is   voor   ons   een   feestelijke   edi�e   het   is   namelijk   de   25e   edi�e   van   de   S�ch�ng   
Avondvierdaagse   Zeewolde.   En   wij   als   team   willen   daar   een   hele   leuke   edi�e   van   maken.    De   
Avondvierdaagse   Zeewolde   vindt    onder   voorbehoud   plaats   van   14   t/m   17   juni   2022   

  
Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   de   Toermalijn,   
Manon   Beek     
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