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1. Lerarentekort   
De   afgelopen   weken   hebben   we   al   heel   regelmatig   moeten   zorgen   voor   vervanging   van   een   
leerkracht.   Gelukkig   is   dit   tot   nu   toe   nog   steeds   gelukt.   We   hebben   geen   klas   naar   huis   hoeven   
sturen.     
Jammer   genoeg   is   hierdoor   wel   regelmatig   de   ondersteuning   aan   groepjes   leerlingen   of   individuele   
leerlingen   niet   doorgegaan.   Dit   zijn   steeds   lastige   keuzes   om   te   maken.   Maar   we   willen   er   alles   aan   
doen   om   het   reguliere   onderwijsproces   aan   de   leerlingen   door   te   laten   gaan.   

  
GOED   NIEUWS!   
We   zijn   het   schooljaar   gestart   met   leerkrachten   die   tijdelijk   meer   wilden   werken.   Hierdoor   hebben   
we   de   groepsverdeling   rond   kunnen   krijgen.   Maar   hierdoor   zijn   we   ook   gelijk   op   zoek   gegaan   naar   
versterking   van   ons   team.   En   gelukkig   ook   gevonden!   
Na   de   herfstvakantie   zal   juf   Akkelien   weer   werkzaam   zijn   bij   ons.   Een   berichtje   van   haarzelf:   
Vorig   schooljaar   heb   ik   besloten   om   elders   te   gaan   werken,   maar   dit   was   niet   het   moment   om   als   
leerkracht   de   deuren   van   de   Toermalijn   te   sluiten.   

  
Ik   merkte   aan   mezelf   dat   ik   de   kinderen   en   collega´s   van   de   Toermalijn   niet   wil   missen   en   daarom   zal   
ik   na   de   herfstvakantie   weer   werkzaam   zijn   op   de   Toermalijn.     

  
Ik   zal   op   de   maandag   en   dinsdag   werkzaam   zijn   in   groep   3a   en   op   de   vrijdag   zal   ik   ondersteunende   
activiteiten   oppakken.   
Ik   verheug   me   erop   om   weer   te   starten   op   de   Toermalijn!   

  
Groetjes,   
Akkelien   

  
2. Inloopspreekuur   GGD   
Hallo   ouders/verzorgers   en   kinderen   van   de   Toermalijn,   
  

Mijn   naam   is   Moniek   Broekstra   en   ik   werk   als   jeugdverpleegkundige   bij   de   GGD   in   Zeewolde.     
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BELANGRIJKE   DATA   VOOR   DE   KOMENDE   PERIODE:   
● 6   okt.   t/m   17   okt.:   kinderboekenweek   
● 8   okt.:   13.15   uur   leerlingenraad   
● 8   okt.:   14.15   uur   weeksluiting   oranje   
● 15   okt.:   studiedag   -   alle   leerlingen   vrij   
● 18   t/m   22   okt.:   herfstvakantie   
● 25   okt.:   studiedag   -   leerlingen   vrij   

  
Sommige   activiteiten   zijn   nog   onzeker   ivm   de   corona   
maatregelen.     
U   wordt   hier   zsm   van   op   de   hoogte   gesteld.   
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In   groep   2/3   en   in   groep   7   worden   alle   kinderen   uitgenodigd   voor   een   preventief   
gezondheidsonderzoek.   We   meten   dan   de   lengte   en   het   gewicht   van   de   kinderen   en   in   groep   2/3   
doen   we   ook   de   oren-   en   ogentest.     
Daarnaast   kan   je   bij   de   GGD   terecht   voor   alle   algemene   gezondheidsvragen.   Om   laagdrempeliger   
bereikbaar   te   zijn   voor   ouders   en   kinderen   gaan   wij   starten   met   een   inloopspreekuur   op   de   
basisschool.     
Voor   2021   ben   ik   op    dinsdag   12   okt    en    dinsdag   21   dec    van   8.30-9.30   uur   bij   de   Toermalijn   
aanwezig.   Voorbeelden   van   vragen   die   je   aan   mij   kan   stellen   zijn;     
- Lichamelijke   gezondheid   
- Gedrag   
- Weerbaarheid   
- Hoe   je   in   je   vel   zit  
- Groei   en   ontwikkeling     
- Problemen   met   slapen   
- Zindelijkheid     
- Voeding   en   gewicht   
- Vragen   over   sociale   media/gamen   
- Puberteit   
- Vragen   over   vaccineren   
- Vragen   over   corona   
  

Verder   neem   ik   de   oren-   en   ogen   test   mee.     
Ook   lengte,   gewicht   en   motoriek   kunnen   gemeten/getest   worden.   
Mocht   er   meer   nodig   zijn   dan   advies   of   tips.   Kan   ik   eventueel   in   overleg   met   ouders/kind   
doorverwijzen   naar   verdere   hulp.   
  

Ik   zie   jullie   graag   op   12   okt   en/of   21   dec!     
  

Vriendelijke   groet,   
Moniek   Broekstra     

  
  

3. Ouderhulp   2021-2022   
REMINDER:   
Tot   nu   toe   zijn   er   20   reacties   gegeven.   Daar   zijn   we   heel   blij   mee.   Maar   daar   kan   natuurlijk   nog   heel   
veel   meer   hulp   bij   komen!   

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

  
4. Parkeren   bij   school   
Wilt   u   alert   zijn   op   het   goed   parkeren   rondom   de   school.   Graag   op   de   fiets   of   lopend   waar   het   kan.   
De   parkeerplekken   zijn   helaas   beperkt.   
NIET    parkeren   op   de   invalidenparkeerplaatsen!!   Deze   zijn   echt   bestemd   voor   diegenen   met   een   
invalide   pas.   Deze   pas   hebben   ze   niet   voor   niks.   

  
5. Onrust   om   school   
Gisterochtend   was   het   even   heel   spannend   op   school.   Meerdere   ambulances,   een   politieauto   en   
brandweerauto   kwamen   met   sirenes   naar   onze   school.   
Gelukkig   niks   ernstigs.   De   opa   van   kinderen   van   onze   school   ging   met   pensioen   na   50   memorabele   
dienstjaren   bij   de   GGD.   Op   deze   bijzondere   manier   werd   dit   afscheid   gevierd.   
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Het   was   natuurlijk   niet   de   bedoeling   om   ons   te   laten   schrikken.   Dat   werd   gelukkig   snel   duidelijk.   
Vanuit   de   GGD   hebben   wij   excuses   ontvangen   voor   de   ontstane   onrust.   
Wij   wensen   deze   opa   een   fijne   pensioenjaren   toe!   

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

  
Lezen   is   een   feestje   
Bruna   wil   graag   (voor)lezen   stimuleren   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   tijdens   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.     

  

  
  

7. Welzijn   Zeewolde   
Vanuit   welzijn   Zeewolde   wordt   de   KOPP-training   aangeboden.   
Een   training   voor   kinderen   van   8-12   jaar   van   ouders   met   psychische   problemen   en/of   een   verslaving.   
Zie    flyer    voor   meer   informatie.   

  
Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   de   Toermalijn,   
Manon   Beek     
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