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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 kerstvakan�e 
 ●  27 dec. t/m 7 jan.: kerstvakan�e 

 INHOUD: 
 1.  Corona 
 2.  Kerst 2021 
 3.  Lunchkidz 
 4.  Inloopspreekuur GGD 
 5.  Ouderenquête 
 6.  Welzijn Zeewolde 

 Wat een rare weken, wat is er weer veel gebeurd. U hee� ondertussen alle 
 informa�e ontvangen over volgende week. De opgave voor de noodopvang 
 is geweest. We merken aan de opgaven dat het bijna alle ouders lukt om 
 zoveel mogelijk zelf op te vangen volgende week. Echt fantas�sch dat we 
 ook dit samen doen! 
 We hebben volgende week tussen de 2% - 5% van de leerlingen op school 
 bij de noodopvang. Deze kinderen zijn er met een goede reden. We zullen 
 er met elkaar een goede week van maken. 
 Gelukkig hebben we er vandaag voor de meeste kinderen nog een fijne 
 “kerstdag” van kunnen maken. 
 Iedereen die hieraan mee hee� geholpen: BEDANKT! 

 1.  Corona 
 Afgelopen dinsdag hee� u een filmpje ontvangen met de laatste update over corona op de 
 Toermalijn. De afgelopen maand is he�ig (geweest) op vele vlakken: 

 -  Tot nu dus 7 klassen in quarantaine (geweest). 
 -  meer dan 50 kinderen besmet met corona 
 -  6 leerkrachten met corona 
 -  3 leerkrachten in quarantaine vanwege een gezinslid 
 -  vele gezinnen in quarantaine 

 Desondanks hebben wij ons onderwijs steeds voort kunnen ze�en. Door de enorme flexibiliteit van 
 ons team is er verder nauwelijks uitval geweest. En daar zijn we enorm trots op! 

 We zijn erg benieuwd wat de start in 2022 ons zijn gaan brengen. 
 Mogen we vanaf 10 januari 2022 “gewoon” open? 
 We hopen het van harte! 
 We houden u op de hoogte. 

 Vanuit de PO-raad: 
 Hee� u een andere mening over het coronabeleid? Wilt u dit dan kenbaar maken bij de landelijke 
 instan�es die hierover gaan? U kunt dit bijvoorbeeld kenbaar maken bij het  ministerie van OCW  . Ook 
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 kunt u voor vragen en zorgen die u wilt uiten terecht bij de organisa�e Ouders & Onderwijs 
 (  vraag@oudersenonderwijs.nl  of 088 - 60 50 101. 

 Ik hoop dat uw kind(eren) met veel plezier naar school kan (kunnen) blijven komen. Als 
 school/schoolbestuur ze�en we ons in zodat alle kinderen zich op�maal kunnen ontwikkelen, iedereen 
 zich veilig kan voelen en zo min mogelijk last hee� van de beperkende maatregelen. 

 2.  Kerst 2021 
 Dit jaar weer geen kerstviering zoals gepland. 
 Maar gelukkig hebben we er vandaag een fijne dag van 
 kunnen maken. Zelfs groep 4a hee� vandaag het 
 kerstverhaal, online, kunnen volgen. 
 De kinderen hebben het kerstverhaal van “Nina hee� de 
 hoofdrol” gehoord, een filmpje van pastor Paul gezien en 
 mooie liedjes gezongen. 

 Alle kinderen hebben vandaag een kerstwens ontvangen 
 van school. Daarbij ook 2 kaartjes met waxinelichtjes om 
 het licht met elkaar te verspreiden. 
 Dit gedichtje hoort daarbij: 
 Lichtjes in de boom 
 Liefde in je hart 
 Een nieuw jaar 
 Een sprankelende start 

 3.  Lunchkidz 
 Afgelopen weken was er meerdere keren een klas afwezig ivm quarantaine. 
 Na  de  5e  dag  “druppelen”  de  kinderen  weer  binnen.  Hierdoor  ontbreekt  het  overzicht  bij  Lunchkidz. 
 Daarom belangrijk bij quarantaine: meld uw kind af voor het overblijven. 

 4.  Inloopspreekuur GGD 
 Helaas zal er komende dinsdagochtend geen inloopspreekuur zijn. 
 We laten het weten als er een nieuwe datum gepland is. 

 5.  Ouderenquête 
 Op dinsdag 14 december is de link naar de ouderenquête verstuurd. 
 Tot nu toe al 60 reac�es. Waarvoor dank! 
 U hee� nog t/m donderdag 23 december om te reageren. Fijn als u hier de �jd voor wil nemen. 
 We lezen in de reac�es onze sterke punten; fijn om dit beves�gd te krijgen. 
 En we lezen verbeterpunten; fijn om te kunnen groeien en leren. 
 Hierbij nogmaals de link:  h�ps://forms.gle/Hpj4SGu16HvB1CVU8 
 Kijkt u goed naar de schaalverdeling bij de stellingen. We zien bijvoorbeeld bij 
 een ingevulde vragenlijst dat bij alles een 5 is ingevuld. Dit betekent in alles dus 
 oneens, dus enorm ontevreden. Bij de sterke punten is er een enorm mooi 
 compliment ingevuld (waarvoor dank ;-) Bij de verbeterpunten is niks ingevuld. 
 We denken dus dat de schaal “verkeerd om” is gelezen. 
 Wilt u hierop le�en?! 
 1 = helemaal mee eens 
 5 = helemaal mee oneens 

 6.  Welzijn Zeewolde: ac�viteiten kerstvakan�e voor de jeugd 
 Net als afgelopen herfstvakan�e hebben wij ook in de kerstvakan�e weer een 
 aantal leuke ac�viteiten. Nadat de nieuwe maatregelen afgelopen week 

 pagina  2 

mailto:vraag@oudersenonderwijs.nl
https://forms.gle/Hpj4SGu16HvB1CVU8


 verkondigd zijn, was er bij ons direct een dubbel gevoel. De scholen gaan dicht en de BSO beperkt 
 open. Kunnen wij met deze maatregelen nog wel ons aanbod aanleveren en uitvoeren?! 
 Dit zou sowieso voor verwarring gaan zorgen. Na dit gevoel weerlegd te 
 hebben bij de Gemeente (Veiligheid) is er een covid overleg geweest. Er 
 is besloten dat wij ons aanbod tot 17.00 uur mogen uitvoeren; natuurlijk 
 onder de geldende maatregelen: 
 - Een max. aantal kinderen binnen (15) 
 - Inschrijven verplicht 
 - Beroepskrachten houden 1.5 meter afstand van de doelgroep 
 - Beroepskrachten dragen een mondkapje 
 - wij zorgen voor goede ven�la�e 
 - Deelnemers melden zich af bij klachten 
 Het is voor ons belangrijk dat er veilig wordt gewerkt en dat de regels 
 worden nageleefd. 

 Op deze manier willen wij dus graag in de kerstvakan�e de kinderen de 
 volgende leuke en veilige ac�viteiten aanbieden: 

 Vrijdag 24 december Jingle Bells vanaf 14.00 uur. 
 Allerlei  leuke  kerstac�viteiten  waaronder  foute  kerstbal  maken, 
 kerstboom versieren en meer leuke kerstac�viteiten. 

 29 december SportBa�le Jeugd- en jongerenwerk en Sport & Cultuur 11.00 - 15.00 uur 
 Diverse sportclinics 
 Waaronder 
 Kickboks 
 Schermen 
 Voetbal 
 Atle�ek 
 Mtb 
 Info en aanmelden via  www.sportencultuurzeewolde.nl 

 5 januari WinterGames vanaf 14.00 uur 
 Wintergames @De Eclips 
 Diverse  winter  ac�viteiten  waaronder  een  workshop  ijssculptuur 
 maken, 
 Skiën ijspegels vangen en nog veel meer winter games! 
 Opgeven kan via  a.vanessen@zeewolde.nl 

 Vrijdag 07 januari vanaf 14.00 
 Jachtseizoen 
 Aanmelden via  l.oostland@zeewolde.nl 

 Fijn weekend! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 

 pagina  3 

http://www.sportencultuurzeewolde.nl/
mailto:a.vanessen@zeewolde.nl
mailto:l.oostland@zeewolde.nl

