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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 19 nov.: weeksluiting rood
● 26 nov.: weeksluiting oranje
● 3 dec.: viering Sint?
● 23 dec.: middag vrij
● 23 dec.: Kerstviering?
● 24 dec.: middag vrij
● 27 dec. t/m 7 jan.: kerstvakantie

INHOUD:
1. Corona
2. Hulp gevraagd
3. Scheidingsloket Zeewolde
4. Vakantierooster 2022-2023
5. Typecursus de Typetuin gaat van start
6. Welkom op school

1. Corona
Helaas grijpt Corona weer steeds meer om zich heen. Ook op de Toermalijn zijn er leerkrachten
afwezig door Corona (door isolatie of quarantaine vanwege een besmette huisgenoot) en zijn er
meerdere kinderen positief getest en/of in quarantaine.

We proberen zoveel als mogelijk de lessen door te laten gaan. Helaas lopen wij, net als heel
Nederland tegen vervangingsproblematiek aan. Er zijn niet of nauwelijks invalleerkrachten te vinden.
Het team doet wat het kan, is aanwezig wanneer mogelijk, maar helaas hebben we nu al 6x een klas
“naar huis moeten sturen”. U zult begrijpen dat dit een uiterste maatregel is. Jammer genoeg zijn er
geen andere oplossingen te vinden.
We vragen u om Parro goed in de gaten te houden. Voor ons de snelste manier om alle ouders van
een groep te bereiken. Dus ook graag ‘s ochtends vroeg Parro checken.

De laatste persconferentie vertelde: we gaan in een ¨halve¨ lockdown.
De scholen zijn gelukkig open, wel is het weer belangrijk om op school te letten op voldoende afstand
tussen volwassenen. We zullen het mengen van groepen niet doen als het niet nodig is, dus de
komende weeksluitingen gaan niet door. Voor de Sint- en kerstviering is het nog onzeker op welke
manier we dit kunnen gaan doen.

We vragen uw hulp voor de komende weken, we moeten dit samen doen!
Wees alert op berichten op Parro, houd uw kind(eren) thuis bij klachten en informeer school als er
sprake is van een positief getest kind. Als school moeten wij deze gegevens monitoren ivm wel/niet
quarantaine advies voor een klas. HIerbij hebben we ook overleg met het GGD scholenteam waar
nodig. Landelijk gezien zijn er op dit momenten veel berichten over scholen die meerdere dagen dicht
gaan, deels dicht gaan en ook een verlengde kerstvakantie wordt genoemd. We volgen deze berichten
heel nauw met elkaar. Laten we hopen dat de besmettingen snel afnemen.

2. Hulp gevraagd
De afgelopen periode hebben ouders op vele vlakken hun hulp en ondersteuning geboden aan
school. Er is al zoveel gedaan, zo fijn.
De komende periode moet er nog meer gebeuren. We zullen dan weer om hulp vragen via Parro.
Fijn als u met ons meedenkt!
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3. Scheidingsloket Zeewolde
MDF, advocaat Bosma en Jeugdhulp Zeewolde hebben de handen ineen geslagen. Zij zijn 2 x per
maand beschikbaar voor vragen op het gebied van scheiden/uit elkaar gaan.
Op de flyer in de bijlage staat geen locatie vermeld omdat dit vanwege corona en voorkeur van
inwoner kan verschillen. In principe is het Vraaghuis beschikbaar maar zal dus in overleg met ouder(s)
bepaald worden (locatie danwel digitaal). De betrokken professionals zijn altijd bereid om vragen van
ouder(s) te beantwoorden.

4. Vakantierooster 2022-2023
Het is nog heel ver weg, maar wel goed om vast in de agenda op te nemen. hieronder staat het
vakantierooster voor schooljaar 2022-2023. Dit vakantierooster is vastgesteld:
- met alle scholen incl. VO in Zeewolde
- op advies van de MR-en

Vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie 22-10-22 t/m 30-10-22
Kerstvakantie 24-12-22 t/m 8-1-23
Voorjaarsvakantie 25-2-23 t/m 5-3-23
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 7-4-23 t/m 10-4-23
Meivakantie 22-4-23 t/m 7-5-23
Hemelvaartsdag 18-5-23 t/m 19-5-23
2e Pinksterdag 29-5-23
Zomervakantie 8-7-23 t/m 20-8-23

De studiedagen voor schooljaar 2022-2023 worden later gepland. Dit overzicht ontvangt u voor de
zomervakantie 2022.

5. Typecursus de Typetuin gaat van start
Zie bijlage

6. Welkom op school
Gijs (groep 1/2d), Jazz (groep 1/2c) en Novan (groep 1/2c) zijn gestart op onze school! We
heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd
toe!

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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