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1. Lerarentekort   
De   afgelopen   weken   hebben   we   heel   regelma�g   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   regelma�g   de   ondersteuning   aan   groepjes   leerlingen   of   individuele   
leerlingen   niet   doorgegaan.   Dit   zijn   steeds   las�ge   keuzes   om   te   maken.   Maar   we   willen   er   alles   aan   
doen   om   het   reguliere   onderwijsproces   aan   de   leerlingen   door   te   laten   gaan.   
Gelukkig   hebben   we   een   heel   flexibel   team   en   kunnen   we,   tot   op   zekere   hoogte,   veel   met   elkaar   
opvangen.   We   zijn   ook   blij   dat   na   de   vakan�e   juf   Petra   en   juf   Akkelien   weer   komen   werken!   

  
De   afgelopen   weken   is   ook   juf   Karin   (logopedie)   niet   aanwezig   geweest   vanwege   het   ziek   
zijn/overlijden   van   haar   man.   Hierdoor   is   er   ook   ondersteuning   uitgevallen.   
Gelukkig   was   zij   afgelopen   week   al   even   kort   weer   op   school.   Zij   zal   na   de   herfstvakan�e   haar   taken   
weer   gaan   oppakken.   

  
Meester   Fred   is   vorig   weekend   flink   gevallen,   hee�   zijn   heup   gebroken.   
U   kunt   zich   hopelijk   voorstellen   dat   het   ons   niet   gelukt   is   om   vervanging   voor   hem   te   vinden.   Dit   
betekent   dat   diverse   ondersteuningsmomenten   niet   door   zijn   gegaan.   We   hopen   op   een   spoedig   
herstel!   

  
2. Vanuit   de   ouderraad   
Beste   ouders/verzorgers,   
De   ouderraad   van   de   Toermalijn   nodigt   u   uit   voor   de   jaarvergadering   van   de   
oudervereniging.   Deze   vergadering   zal   worden   gehouden   op   dinsdag   26   oktober   in   de   
middenruimte   van   de   school.   De   vergadering   begint   om   20.00u.   Vanaf   19.45u   staat   
de   koffie   klaar.   
Mocht   u   belangstelling   hebben   voor   het   bijwonen   van   de   jaarvergadering   wordt   u   
verzocht   om   dit   kenbaar   te   maken   bij   de   ouderraad   ( ouderraad.toermalijn@gmail.com )   
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BELANGRIJKE   DATA   VOOR   DE   KOMENDE   PERIODE:   
● 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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voor   22   oktober.   Mocht   er   geen   of   te   weinig   belangstelling   zijn   (minimaal   30   leden)   voor   
de   jaarvergadering   zullen   de   bijgevoegde   vergaderstukken   pro   forma   worden   
vastgesteld   door   de   ouderraad.   

  
De   volgende   onderwerpen   zullen   �jdens   de   vergadering   aan   bod   komen:   

  
1.   Opening   (voorstellen   aanwezige   OR-leden)   
2.   Presenta�e   jaarverslag:   In   het   jaarverslag   ( klik   hier )   tre�   u   een   overzicht   van   de     
belangrijkste   ac�viteiten   van   de   OR   
3.   Kascontrolecommissie:   De   kascontrole   zal   haar   bevindingen   kenbaar   
maken   en   vervolgens   wordt   de   realisa�e   ter   goedkeuring   aan   de   vergadering   
voorgelegd.   
4.   Financieel   overzicht   2020-2021,   begro�ng   2021-2022   en   hoogte   contribu�e   OR   
5.   Woord   aan   de   voorzi�er   van   de   MR   
6.   Woord   aan   directeur   
7.   Rondvraag   
8.   Slui�ng   

  
3. Toertuin   
Wij   zijn   op   zoek   naar   ouders   die   grote   takken   van   de   bomen   kunnen   snoeien.   
De   takken   hangen   nu   over   het   fietspad.   Misschien   zijn   er   ouders   die   willen   snoeien   en   de   takken   als   
haardhout   willen   gebruiken.   Kunt   u   ons   helpen?   

  
4. Ouderhulp   2021-2022   
Gistermiddag   is   er   een   bericht   op   Parro   geplaatst,   daardoor   waren   er   gisteravond   al   4   ouders   die   
geholpen   hebben   met   het   verwijderen   van   de   whiteboarden/vensterbanken.   Wat   fijn   dat   er   zo   vlot   
gereageerd   is.   
Het   is   fijn   als   elke   ouder   op   zijn   of   haar   manier   een   steentje   kan   bijdragen   
Samen   maken   we   het   onderwijs   op   de   Toermalijn   mooier.   
“Stralend   en   vol   vertrouwen,   samen   aan   een   kleurrijke   toekomst   bouwen!”   

  
REMINDER:   
Tot   nu   toe   zijn   er   28   reac�es   gekomen   op   het   formulier   voor   de   ouderhulp   2021-2022.   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!   

  
5. Leerlingenraad   
Afgelopen   vrijdag   was   de   eerste   vergadering   van   de   leerlingenraad.   Wat   fijn   dat   dit   weer   door   kon   
gaan!   De   groepen   5   t/m   8   worden   vertegenwoordigd   door   de   volgende   leerlingen:   
groep   5a   -   Sven   
groep   5b   -   Femke   
groep   6a   -   Kai   
groep   6b   -   Tigo   
groep   7a   -   Niels   
groep   7b   -   Gwenn   
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groep   8a   -   Eva   
De   eerste   onderwerpen   zijn   besproken   en   samen   gaan   we   er   weer   een   mooi   schooljaar   van   maken!   

  
6. Parro   en   ouderportaal   
In   Parro   zijn   er   verschillende   func�es   die   u   als   ouder   kunt   gebruiken:     

- absent   melden   (meldt   u   uw   kind   ook   weer   beter?!)   
- AVG   voorkeuren   
- verlof   aanvragen   

  
Ook   het   ouderportaal   is   een   onderdeel   van   ons   administra�esysteem   parnassys.   
Veel   ouders   maken   al   gebruik   van   het   ouderportaal.   Voor   wie   het   nog   niet   kent   en   voor   de   nieuwe   
ouders   willen   wij   u   dit   nog   een   keer   onder   de   aandacht   brengen.   
Via   het   ouderportaal   hee�   u   toegang   hebt   tot   rapportcijfers,   resultaten   van   CITO   toetsen,   maar   ook   
bijvoorbeeld   medische   gegevens   van   uw   kind.   Het   ouderportaal   is   geen   vervanging   voor   Parro!   
Hoewel   het   ouderportaal   van   ParnasSys   geen   app   hee�,   kunt   u   wel   eenvoudig   toegang   
krijgen   tot   het   portaal   via   uw   mobiele   apparaat.   Hieronder   vindt   u   een   stappenplan.   Voor   het   
inloggen   gebruikt   u   dezelfde   gegevens   als   bij   Parro.   

  
Snelkoppeling   naar   het   Ouderportaal   

  
Voor   iPhone   en   iPad:   
1.   Ga   naar   de   website   van   het   ouderportaal:    h�ps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen ?)     
2.   Klik   in   Safari   op   de   deelknop   onderaan.   
3.   Klik   dan   op   Voeg   toe   aan   beginscherm   of   Add   to   homescreen.   
4.   Vul   de   gewenste   naam   in   voor   de   'App'.   Qua   lengte   past   'Ouderportaal’   goed.   
Voor   Android   telefoons   en   tablets:   
1.   Ga   naar   de   website   van   het   ouderportaal:    h�ps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen ?)     
2.   Klik   in   de   webbrowser   op   de   deelknop.   
3.   Klik   dan   op   Sneltoets   toevoegen   of   Add   shortcut   to   home.   
4.   Vul   de   gewenste   naam   in   voor   de   'App'.   Qua   lengte   past   'Ouderportaal’   goed.   

  
Voor   Windows   telefoons   en   tablets:   
1.   Ga   naar   de   website   van   het   ouderportaal:    h�ps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen ?)     
2.   In   Internet   Explorer   klikken   op   de   delen   op�e   (drie   puntjes   rechts   onderin).   
3.   Kies   Aan   startscherm   vastmaken   of   Pin   to   start.   
4.   Het   ouderportaal   staat   nu   als   'live   �le'   op   je   startscherm.   
Voortaan   kunt   u   Het   Ouderportaal   direct   vanaf   uw   beginscherm   openen.   

  
7. Nieuw   meubilair   
We   gaan   voor   nieuw!   
In  het  Parro  berichtje  van  gistermiddag  hee�  u  al  kunnen  lezen  dat  we  in  de  vakan�e  in  de                    
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               
klassen  meer  vloeroppervlakte  over  voor  de  tafels/stoelen.  En  is  er  veel  opbergmogelijkheid              
in  elke  klas  waardoor  er  meer  rust  en  ruimte  zal  ontstaan.  De  volgende  stap  is  de  levering                   
van  het  overige  meubilair,  alle  tafels  en  stoelen,  een  “werk-/leeshoekje,  een  grote              
instruc�etafel  en  een  sta-/overlegtafel.  Voor  de  kleutergroepen  komt  er  ook  nieuwe             
meubilair,  kasten  en  tafels/stoelen.  We  weten  nog  niet  wanneer  deze  levering  komt,  wordt               
vervolgd.    Klik   hier    voor   een   impressie   van   het   gekozen   meubilair.   

  
8. Flyer   kunst   expedi�e   
De   komende   periode   staat   er   weer   een   leuke   expedi�e   gepland.   
Zie   flyer     

  

pagina     3      

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen
https://docs.google.com/document/d/1WC6sNGyoAutTiE8qLcmFabVis2Jlu9GQW1Jn_Mosx-g/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nyo9udp4Rmb5VWaZqLkSbX2sBkRRlYzH


9. Sport   en   Cultuur   Zeewolde   
Op  dinsdag  19  oktober  gooien  we  (de  BuurtSportCoaches)  in  sporthal  Het  Baken  alle               
spreekwoordelijke  remmen  los.  De  nieuwe  sportzaal  hee�  tal  van  mogelijkheden  en             
toestellen.  We  laten  er  deze  dag  geen  enkele  onbenut.  Verdeeld  over  verschillende              
�jdvakken   zijn   er   voor   iedere   doelgroep   passende   ac�viteiten.   
Van  9.30  tot  11.00  uur  is  er  een  ouder-kind  moment  voor  kids  van  2-6  jaar,  kom  samen  met                    
je   kind   klimmen,   klauteren,   schommelen   en   balspelen   doen.     
Om  11.30  uur  staat  er  tot  13.00  uur  een  stoer  klim-spring-slinger  parcours  en  spelvormen                
klaar   voor   kinderen   van   6   tot   11   jaar.     
Van  14.00  tot  15.30  uur  wordt  er  een  schepje  bovenop  gegooid  en  is  het  de  beurt  aan  de                    
lee�ijdsgroep   van   11-14   jaar.   
Van  16.00-17.30  uur  ben  je  vanaf  14  jaar  welkom  bij  de  Archery  A�ack,  aangevuld  met                 
diverse   sporten   waaronder   ook   tre�alspelen   en   hindernisbanen.   
Om  17.30  uur  sluit  de  zaal  om  rond  19.00  uur  de  deuren  weer  te  openen  voor  de  Sport  Inn                     
voor  16  jaar  en  ouder.  Apenkooi,  Jumping  tre�al  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  Herfstvakan�e  nog  meer  leuke  evenementen  te  vinden!  In  de  link                 
vinden   jullie   de   informa�e   omtrent   de   ac�viteit.   

  
20   Oktober:   Urban   Event   van   8-14   jaar    (Jeugd   en   Jongerenwerk   Zeewolde)     
h�ps://www.facebook.com/groups/132447043631244/permalink/1786283734914225/     

  
20   Oktober   Beweegfes�jn   (Grenzeloos   Bewegen)     
h�ps://www.grenzeloosbewegenzeewolde.nl/2021/10/11/beweegfes�jn-20-okt/     

  
23   Oktober   Footballas�c   Toernooi   van   8-18   jaar   
h�ps://www.footballas�c.nl/king-of-footballas�c/?�clid=IwAR3yhKJNiNmxV6Al5ux4IVH8BId 
egGhfosdVqYDzb5NpzN5r-XqFCKxq3Uc     

  
We  hopen  veel  van  jullie  leerlingen  te  mogen  ontvangen  �jdens  de  ac�viteiten  in  de                
Herfstvakan�e.    Klik   hier    voor   de   poster   

  
10. Social   media   
Afgelopen  week  was  op  het  jeugdjournaal  een  item  over  de  serie  Squid  Game.  De  serie  staat                  
op  Ne�lix,  maar  veel  kinderen  zien  het  vooral  voorbijkomen  op  social  media.  Zo  zijn  filmpjes                 
erover  trending  op  YouTube  en  Tiktok  en  wordt  het  weleens  nagespeeld  in  videogames  zoals                
bv.  Minecra�.  De  serie  is  bedoeld  voor  16  jaar  en  ouder.  In  de  pers  verschijnen  berichten                  
waarin  wordt  gesproken  over  geweld  tussen  scholieren  die  de  serie  naspelen.  In  de  groepen                
6  t/m  8  is  hierover  al  berichtgeving  geweest  op  Parro.  We  vinden  het  belangrijk  om  alle                  
ouders   te   informeren   om   alert   te   kunnen   zijn,   daarom   dit   bericht.     
Voor   meer   informa�e:    klik   hier   

  
11. Welkom   op   school     
Romee   (groep  1/2e)  is  gestart  op  onze  school!  We  heten  jou  welkom  op  de  Toermalijn  en                  
wensen   je   een   hele   fijne   en   leerzame   school�jd   toe!   

  
Fijne   vakan�e!   
Tot   dinsdag   26   oktober!   

  
Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   de   Toermalijn,   
Manon   Beek     
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