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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 23 dec.: middag vrij
● 23 dec.: Kerstviering?
● 24 dec.: middag vrij; 12.00 uur start kerstvakantie
● 27 dec. t/m 7 jan.: kerstvakantie

INHOUD:
1. Corona
2. Kerstpakkettenactie 2021
3. Inloopspreekuur GGD
4. Ouderenquête

Sinterklaasfeest: wat was het fijn dat we Sinterklaas vanmorgen konden verwelkomen op de
Toermalijn! De stoomboot paste helaas niet onder de brug door, het kleine bootje was lek, maar
gelukkig was er een boer die Sint en zijn Pieten met de trekker naar school kon brengen.
De kinderen hoorden het telefoongesprek tussen Sint en juf Manon, zongen het Sint-Toermalijnlied
en zo kon wegwijspiet de weg naar onze school vinden. Daarna mochten de groepen 1 t/m 5 om de
beurt naar de speelzaal waar een live verbinding was met de kinderen thuis.
De groepen 6 t/m 8 hebben enorm hun best gedaan om prachtige surprises te maken. Gistermiddag
zijn ze druk geweest om alle surprises op de goede plek te krijgen en vanmorgen kon alles, in de klas
en online, uitgepakt worden. Wat hebben we een mooie creaties gezien!

Voor iedereen die geholpen heeft om er zo’n fijn feest van te maken: ONTZETTEND BEDANKT!

1. Corona
Afgelopen maandag heeft u een mail ontvangen met de maatregelen vanuit de laatste
persconferentie. De zelftesten zijn vanaf maandag beschikbaar voor de kinderen van de groepen 6, 7
en 8. Het advies vanuit de overheid is, om preventief, 2x per week te testen.
Geeft u aan uw kind door of hij/zij de zelftesten wel of niet mee naar huis neemt. De testen zullen bij
de leerkracht beschikbaar zijn. Bespreekt u het dit weekend met uw kind?! Dan kunnen de zelftesten
aan het begin van de week meegegeven worden voor wie dat op prijs stelt.

De afgelopen week hebben we 3 klassen in quarantaine gehad. We hebben gemerkt dat de adviezen
vanuit de GGD heel verschillend kunnen zijn. Voor ons is het ook lastig om te volgen wat nu de
richtlijnen zijn. Elke casus is anders. Wij hebben niet de expertise over dit onderwerp en zullen dus
naar de GGD verwijzen.
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Naast de 3 klassen in quarantaine zijn er ook meerdere gezinnen in quarantaine, leerkrachten in
quarantaine en afwezige leerkrachten en kinderen door andere omstandigheden.
We blijven het zeggen: 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 in de afgelopen 2
weken 4x 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 proberen om het “naar huis sturen”
per klas te beperken. Hierdoor kan het ook voorkomen dat een leerkracht wordt gevraagd om een
andere klas les te geven om zo de “pijn” te verdelen. U wordt hiervan op  de hoogte gesteld via Parro.
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.

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. Hierover hebben we overleg met het GGD scholenteam. 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. Kerstpakkettenactie 2021
Nog even en dan is het Kerstmis. We genieten van elkaar en van het lekkere eten. Dit laatste is niet

voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn veel gezinnen die rond of onder het minimum moeten leven.

Deze mensen willen wij graag helpen door diverse producten in te zamelen.

Denk aan bijvoorbeeld de volgende producten:

* koffie/koffiepads

* thee

* wereldgerechten

* spuitbussen slagroom

* rijst/pasta

* noten

* blikjes vis/ham

* blikken soep

* bonbons/chocolade

* blikken vruchten op sap

* roomboter

* blikken groente

Vanaf maandag 13 december kunt u uw zoon/dochter producten laten meenemen die ze bij een

speciaal ingerichte actie hoek in de middenruimte van de school neer kunnen zetten. Voor de

kinderen uit de groepen 1 en 2 zullen er tafels buiten staan waarop u met de kinderen de producten

neer kunt zetten. Wij hopen dat we op deze manier eraan kunnen  bijdragen dat veel gezinnen dit

jaar een pakket in ontvangst mogen nemen. Bedankt! Deze spullen worden op vrijdag de 17e in de

ochtend opgehaald door het Interkerkelijk Platform Zeewolde.

3. Inloopspreekuur GGD
Binnenkort is er weer het inloopspreekuur van de GGD. De
jeugdverpleegkundige, Moniek Broekstra, is op school aanwezig op dinsdag 21
december; 08.30-09.30 uur.

Dit inloopspreekuur is een mooie samenwerking tussen de GGD en school.
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Als ouders kunt u opvoedingsvragen hebben op allerlei gebieden.
Elk kind doorloopt verschillende fases en veranderingen. Hierbij kunnen er verschillende vragen en/of
zorgen zijn.
Bij de volgende fases zien en horen we op school ook regelmatig vragen van ouders. Uw kind gaat
immers een nieuwe ontwikkeling door.

- Als 4-5 jarige: grenzen stellen, hoe kom je voor jezelf op, samenspelen, gewenst gedrag, hoe
corrigeer je als ouder, nieuwsgierigheid, de wereld ontdekken, verschillen tussen
jongens/meisjes, eigen lichaam ontdekken.

- Als 8-9 jarige: ontdekken van eigen identiteit, wie ben ik ten op zichte van de wereld, wie zijn
mijn vrienden, waar hoor ik bij, feedback en evalueren, meer zelfstandigheid

- pre puberteit 11-12 jarigen: losmaken van ouders/juf of meester, omgaan met groepsdruk,
overstap naar de middelbare school, lichamelijke ontwikkeling, hormonen.

Ook kunnen er opvoedingsvragen zijn over slapen, eten, gedrag, gamen, social media, straffen en
belonen. Heeft u vragen, maak gebruik van dit inloopspreekuur!
Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind(eren), maak het bespreekbaar maken bij de
leerkracht. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het delen van zorg.

4. Ouderenquête
Ondertussen is het alweer 3 jaar geleden dat we ouders bevraagd hebben over het wel en wee op de
Toermalijn. We vinden het belangrijk om van ouders te horen hoe het schoolgaan vanuit ouders
beleefd wordt. We willen kijken naar wat goed gaat en naar wat beter kan!
Volgende week volgt via Parro een link naar de ouderenquête. Fijn als u hier aan mee wil werken!

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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