

‘DeToermalijn’ 
KatholiekeSchoolvoorBasisonderwijs 
Jade49 
3893EB ZEEWOLDE 
Tel.036-5226020 




Website:w
 ww.toermalijn.net E-mail:info@toermalijn.net 
Nieuwsbriefbasisschoold
 eToermalijn,schooljaar2021-2022,jaargang23nr.4;15oktober2021 


BELANGRIJKEDATAVOORDEKOMENDEPERIODE: 
INHOUD: 
● 18t/m22okt.:herfstvakantie 
1. Lerarentekort 
● 25okt.:studiedag-leerlingenvrij 
2. Vanuitdeouderraad 

3. Toertuin 
Sommigeactiviteitenzijnnogonzekerivmdecorona
4. Ouderhulp2021-2022 
maatregelen. 
5. Leerlingenraad 
Uwordthierzsmvanopdehoogtegesteld. 
6. Parroenouderportaal 
7. Nieuwmeubilair 
8. Flyerkunstexpeditie 
9. SportenCultuurZeewolde 
10. Socialmedia 
11. Welkomopschool 





1. Lerarentekort 
Deafgelopenwekenhebbenweheelregelmatigmoetenzorgenvoorvervangingvaneenleerkracht.
Gelukkigisdittotnutoenogsteedsgelukt.Wehebbengeenklasnaarhuishoevensturen. 
Jammergenoegishierdoorwelregelmatigdeondersteuningaangroepjesleerlingenofindividuele
leerlingennietdoorgegaan.Ditzijnsteedslastigekeuzesomtemaken.Maarwewillenerallesaan
doenomhetreguliereonderwijsprocesaandeleerlingendoortelatengaan. 
Gelukkighebbenweeenheelflexibelteamenkunnenwe,totopzekerehoogte,veelmetelkaar
opvangen.WezijnookblijdatnadevakantiejufPetraenjufAkkelienweerkomenwerken! 

DeafgelopenwekenisookjufKarin(logopedie)nietaanweziggeweestvanwegehetziek
zijn/overlijdenvanhaarman.Hierdooriserookondersteuninguitgevallen. 
Gelukkigwaszijafgelopenweekalevenkortweeropschool.Zijzalnadeherfstvakantiehaartaken
weergaanoppakken. 

MeesterFredisvorigweekendflinkgevallen,heeftzijnheupgebroken. 
Ukuntzichhopelijkvoorstellendathetonsnietgeluktisomvervangingvoorhemtevinden.Dit
betekentdatdiverseondersteuningsmomentennietdoorzijngegaan.Wehopenopeenspoedig
herstel! 

2. Vanuitdeouderraad 
Besteouders/verzorgers, 
DeouderraadvandeToermalijnnodigtuuitvoordejaarvergaderingvande 
oudervereniging.Dezevergaderingzalwordengehoudenopdinsdag26oktoberinde 
middenruimtevandeschool.Devergaderingbegintom20.00u.Vanaf19.45ustaat 
dekoffieklaar. 
Mochtubelangstellinghebbenvoorhetbijwonenvandejaarvergaderingwordtu 
verzochtomditkenbaartemakenbijdeouderraad(o
 uderraad.toermalijn@gmail.com) 
pagina 1  

voor22oktober.Mochtergeenofteweinigbelangstellingzijn(minimaal30leden)voor 
dejaarvergaderingzullendebijgevoegdevergaderstukkenproformaworden 
vastgestelddoordeouderraad. 

Devolgendeonderwerpenzullentijdensdevergaderingaanbodkomen: 

1.Opening(voorstellenaanwezigeOR-leden) 
2.Presentatiejaarverslag:Inhetjaarverslag(k likhier)treftueenoverzichtvande 
belangrijksteactiviteitenvandeOR 
3.Kascontrolecommissie:Dekascontrolezalhaarbevindingenkenbaar 
makenenvervolgenswordtderealisatietergoedkeuringaandevergadering 
voorgelegd. 
4.Financieeloverzicht2020-2021,begroting2021-2022enhoogtecontributieOR 
5.WoordaandevoorzittervandeMR 
6.Woordaandirecteur 
7.Rondvraag 
8.Sluiting 

3. Toertuin 
Wijzijnopzoeknaaroudersdiegrotetakkenvandebomenkunnensnoeien. 
Detakkenhangennuoverhetfietspad.Misschienzijneroudersdiewillensnoeienendetakkenals
haardhoutwillengebruiken.Kuntuonshelpen? 

4. Ouderhulp2021-2022 
GistermiddagisereenberichtopParrogeplaatst,daardoorwarenergisteravondal4oudersdie
geholpenhebbenmethetverwijderenvandewhiteboarden/vensterbanken.Watfijndaterzovlot
gereageerdis. 
Hetisfijnalselkeouderopzijnofhaarmaniereensteentjekanbijdragen 
SamenmakenwehetonderwijsopdeToermalijnmooier. 
“Stralendenvolvertrouwen,samenaaneenkleurrijketoekomstbouwen!” 

REMINDER: 
Totnutoezijner28reactiesgekomenophetformuliervoordeouderhulp2021-2022.Daarzijnwe
heelblijmee.Maardaarkannatuurlijknogheelveelmeerhulpbijkomen! 

Opschooliseropveleplekkenhulpvanoudersgewenst. 
Ukunthetopgaveformulierouderhulp2021-2022v iadezelinkinvullen! 


5. Leerlingenraad 
Afgelopenvrijdagwasdeeerstevergaderingvandeleerlingenraad.Watfijndatditweerdoorkon
gaan!Degroepen5t/m8wordenvertegenwoordigddoordevolgendeleerlingen: 
groep5a-Sven 
groep5b-Femke 
groep6a-Kai 
groep6b-Tigo 
groep7a-Niels 
groep7b-Gwenn 
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groep8a-Eva 
Deeersteonderwerpenzijnbesprokenensamengaanweerweereenmooischooljaarvanmaken! 

6. Parroenouderportaal 
InParrozijnerverschillendefunctiesdieualsouderkuntgebruiken: 
- absentmelden(meldtuuwkindookweerbeter?!) 
- AVGvoorkeuren 
- verlofaanvragen 

Ookhetouderportaaliseenonderdeelvanonsadministratiesysteemparnassys. 
Veeloudersmakenalgebruikvanhetouderportaal.Voorwiehetnognietkentenvoordenieuwe
ouderswillenwijuditnogeenkeeronderdeaandachtbrengen. 
Viahetouderportaalheeftutoeganghebttotrapportcijfers,resultatenvanCITOtoetsen,maarook
bijvoorbeeldmedischegegevensvanuwkind.HetouderportaalisgeenvervangingvoorParro! 
HoewelhetouderportaalvanParnasSysgeenappheeft,kuntuweleenvoudigtoegang 
krijgentothetportaalviauwmobieleapparaat.Hierondervindtueenstappenplan.Voorhet
inloggengebruiktudezelfdegegevensalsbijParro. 

SnelkoppelingnaarhetOuderportaal 

VooriPhoneeniPad: 
1.Ganaardewebsitevanhetouderportaal:h
 ttps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?) 
2.KlikinSafariopdedeelknoponderaan. 
3.KlikdanopVoegtoeaanbeginschermofAddtohomescreen. 
4.Vuldegewenstenaaminvoorde'App'.Qualengtepast'Ouderportaal’goed. 
VoorAndroidtelefoonsentablets: 
1.Ganaardewebsitevanhetouderportaal:h
 ttps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?) 
2.Klikindewebbrowseropdedeelknop. 
3.KlikdanopSneltoetstoevoegenofAddshortcuttohome. 
4.Vuldegewenstenaaminvoorde'App'.Qualengtepast'Ouderportaal’goed. 

VoorWindowstelefoonsentablets: 
1.Ganaardewebsitevanhetouderportaal:h
 ttps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?) 
2.InInternetExplorerklikkenopdedelenoptie(driepuntjesrechtsonderin). 
3.KiesAanstartschermvastmakenofPintostart. 
4.Hetouderportaalstaatnuals'livetile'opjestartscherm. 
VoortaankuntuHetOuderportaaldirectvanafuwbeginschermopenen. 

7. Nieuwm
 eubilair 

Weg aanv oorn
 ieuw! 
In het Parro berichtjevangistermiddagheeftualkunnenlezendatweindevakantieinde
groepen 3 t/m 8 een nieuwe kastenwand gaan krijgen. Dit wordt een ombouw om het
digibord heen. Deze kastenwand vervangt alle losse kasten, daardoor houden we in deze
klassenmeervloeroppervlakteovervoordetafels/stoelen.Eniserveelopbergmogelijkheid
in elke klas waardoor er meer rust en ruimte zal ontstaan.Devolgendestapisdelevering
van het overige meubilair, alle tafels en stoelen, een “werk-/leeshoekje, een grote
instructietafel en een sta-/overlegtafel. Voor de kleutergroepen komt er ook nieuwe
meubilair, kasten en tafels/stoelen. We weten nognietwanneerdezeleveringkomt,wordt
vervolgd.K
 likh
 ierv oore enimpressiev anh
 etg ekozenm
 eubilair. 

8. Flyerk
 unste
 xpeditie 
Dek omendep
 eriodes taate rw
 eere enleukee xpeditieg epland. 
Ziefl
 yer 
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9. Sporte
 nC
 ultuurZ eewolde 

Op dinsdag 19 oktober gooien we (de BuurtSportCoaches) in sporthal Het Baken alle
spreekwoordelijke remmen los. De nieuwe sportzaal heeft tal van mogelijkheden en
toestellen. We laten er deze dag geen enkele onbenut. Verdeeld over verschillende
tijdvakkenz ijne rv ooriedered
 oelgroepp
 assendea ctiviteiten. 
Van9.30tot11.00uurisereenouder-kindmomentvoorkidsvan2-6jaar,komsamenmet
jek indk limmen,k lauteren,s chommelene nb
 alspelend
 oen. 
Om 11.30 uur staat er tot 13.00 uur een stoer klim-spring-slinger parcours enspelvormen
klaarv oork inderenv an6
 t ot1
 1jaar. 
Van 14.00 tot 15.30 uur wordt er een schepje bovenop gegooid en ishetdebeurtaande
leeftijdsgroepv an1
 1-14jaar. 
Van 16.00-17.30 uur ben je vanaf 14 jaar welkom bij de Archery Attack, aangevuld met
diverses portenw
 aarondero
 okt refbalspelene nh
 indernisbanen. 
Om17.30uursluitdezaalomrond19.00uurdedeurenweerteopenenvoordeSportInn
voor 16 jaar en ouder. Apenkooi, Jumping trefbal en diverse andere sporten. Vond jij dit
vroeger ook al zo leuk? Kijk voor meer info en inschrijving op
www.sportencultuurzeewolde.nl 
Daarnaast zijn er in de Herfstvakantie nog meer leuke evenementen te vinden! In de link
vindenjullied
 einformatieo
 mtrentd
 ea ctiviteit. 

20O
 ktober:U
 rbanE ventv an8
 -14jaar ( Jeugde nJ ongerenwerkZ eewolde) 
https://www.facebook.com/groups/132447043631244/permalink/1786283734914225/ 

20O
 ktoberB
 eweegfestijn( GrenzeloosB
 ewegen) 
https://www.grenzeloosbewegenzeewolde.nl/2021/10/11/beweegfestijn-20-okt/ 

23O
 ktoberF ootballasticT oernooiv an8
 -18jaar 
https://www.footballastic.nl/king-of-footballastic/?fbclid=IwAR3yhKJNiNmxV6Al5ux4IVH8BId
egGhfosdVqYDzb5NpzN5r-XqFCKxq3Uc 

We hopen veel van jullie leerlingen te mogen ontvangen tijdens de activiteiten in de
Herfstvakantie.K
 likh
 ierv oord
 ep
 oster 

10. Socialm
 edia 
AfgelopenweekwasophetjeugdjournaaleenitemoverdeserieSquidGame.Deseriestaat
opNetflix,maarveelkinderenzienhetvooralvoorbijkomenopsocialmedia.Zozijnfilmpjes
erovertrendingopYouTubeenTiktokenwordthetweleensnagespeeldinvideogameszoals
bv. Minecraft. De serie is bedoeld voor 16 jaar en ouder. In de pers verschijnen berichten
waarinwordtgesprokenovergeweldtussenscholierendiedeserienaspelen.Indegroepen
6 t/m 8 is hierover al berichtgeving geweest op Parro. We vinden het belangrijk om alle
ouderst einformereno
 ma lertt ek unnenz ijn,d
 aaromd
 itb
 ericht. 
Voorm
 eerinformatie:k likh
 ier 

11. Welkomo
 ps chool 
Romee (groep 1/2e) is gestart op onze school! We heten jou welkom opdeToermalijnen
wensenjee enh
 elefi
 jnee nleerzames chooltijdt oe! 

Fijnevakantie! 
Totdinsdag26oktober! 

Metvriendelijkegroet, 
namensteamdeToermalijn, 
ManonBeek
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