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1. Manon   afwezig   
Komende   week   is   Manon   afwezig   ivm   een   opera�e.   Gelukkig   geen   erns�ge   opera�e   (het   herstellen   
van   een   buikwandbreuk),   maar   wel   een   buikopera�e   onder   narcose.   Daarom   een   weekje   rus�g   aan.   
De   school   is   elke   dag   gewoon   telefonisch   bereikbaar.   Bij   eventuele   vragen   graag   even   via   de   eigen   
leerkracht.   Hopelijk   na   een   week   weer   bereikbaar!   

  
2. Corona   
Afgelopen   dinsdag   was   er   weer   een   persconferen�e,   voor   ons   als   basisschool   gelukkig   weinig   
veranderingen,   geen   aangepaste   maatregelen.   Wel   goed   om   alert   te   blijven   op   de   1,5   meter   afstand   
tussen   volwassen.   In   de    bijlage    vindt   u   een   een   brief   hierover,   fijn   als   u   deze   goed   doorleest.   

  
3. Hulp   gevraagd   
Via   Parro   is   er   afgelopen   week   diverse   keren   om   hulp   gevraagd.   Heel   fijn   dat   er   zo   meegedacht   wordt!   
Diverse   klussen   zijn   al   opgepakt.   De   komende   weken/maanden   zullen   er   nog   diverse   klussen   bij   
komen.   Fijn   als   we   dan   weer   een   beroep   op   u   kunnen   doen.   
Voor   nu   belangrijk:   

- sjouwen   woensdag   10   november   vanaf   08.30   uur   (zie   Parro)   
  

Voor   de   kleuterbouw   zijn   we   op   zoek   naar   5   kleine   sfeervolle   (nacht)kastjes.   Hiervan   willen   we   
openhaardjes   voor   in   de   huisplaats   laten   maken.   Wie   hee�   misschien   zoiets   voor   ons?   Liever   niet   al   
te   diep.   Bijgeplaatst   foto's   om   u   een   idee   te   geven,   waar   wij   naar   op   zoek   zijn:   
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4. School�jden   
‘s   Ochtends   staan   onze   buitendeuren   wijd   open   om   alle   kinderen   te   verwelkomen.   Fijn   als   de   
kinderen   op   �jd   op   school   komen,   dan   kunnen   we   op   �jd   starten   en   de   deuren   weer   sluiten.   Het   
wordt   steeds   kouder   en   we   proberen   de   kou   buiten   te   houden!   

  
5. Vanuit   de   ouderraad   
Excuus!   In   de   vorige   nieuwsbrief   stond   per   abuis   het   verkeerde   mailadres   van   de   ouderraad.   Het   
juiste   mailadres   is;    toermalijn.ouderraad@gmail.com   
Na   het   verkeerde   mailadres   gecheckt   te   hebben,   blijkt   dat   er   geen   aanmeldingen   voor   de   
jaarvergadering   zijn   geweest.   Daarom   is   de   jaarvergadering   ook   niet   doorgegaan.   
De   verschillende   stukken   van   de   ouderraad   zijn   na   te   lezen   op   onze   website:    www.toermalijn.net     

  
In   de    bijlage    vindt   u   een   brief   van   de   ouderraad.   Deze   brief   gaat   over   de   inning   van   de   ouderbijdrage.   
De   betaalverzoeken   hiervoor   zullen   vandaag   via   schoolkassa   worden   verstuurd.   

  
6. Viering   Sint   en   Kerst   
Op   school   zijn   we   gestart   met   de   voorbereidingen   voor   Sint   en   Kerst.   Best   onzeker   wat   er   de   
komende   maanden   gaat   gebeuren   in   verband   met   de   oplopende   besme�ngen.     
Er   zullen   aangepaste   ac�viteiten   zijn,   kijken   op   welke   manier   we   de   viering   kunnen   houden   in   een   
veilige   se�ng   en   met   dezelfde   sfeer.   We   gaan   er   alles   aan   doen   om   het   voor   de   kinderen   een   feest   te   
laten   zijn!   We   houden   u   op   de   hoogte.   
Gee�   u   eventuele   allergieën   zo   spoedig   mogelijk   door   aan   de   leerkracht(en)?   Zie   Parro...   

  
7. Lunchkidz   
Lunchkidz   is   op   zoek   naar   versterking   van   hun   personeel   op   de   maandag,   dinsdag,   donderdag   en   
vrijdag.   Hee�   u   interesse?   Wilt   u   meer   informa�e?   Neem   contact   opnemen   met   Jessica:   
06-33135045   of   via   mail:    toermalijn@lunchkidz.nl   
    
8. Opgave   kinderen   voor   de   Eerste   Heilige   Communie   
Zie    bijlage   

  
9. Welkom   op   school     
Sten   (groep  1/2b),   Mare  (groep  1/2b)  en   Daantje  (groep  3a)  zijn  gestart  op  onze  school!  We                  
heten  jullie  welkom  op  de  Toermalijn  en  wensen  jullie  een  hele  fijne  en  leerzame  school�jd                 
toe!   

  
Fijn   weekend!   

  
Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   de   Toermalijn,   
Manon   Beek     
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