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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  3 febr: studiedag - alle leerlingen VRIJ 
 ●  3 febr.: levering meubilair 
 ●  4 febr.: studiedag - alle leerlingen VRIJ 
 ●  7 febr.: studiedag - alle leerlingen VRIJ 
 ●  9  febr.: rapporten mee 
 ●  14 febr. t/m 24 febr.: oudergesprekken 
 ●  25 febr.: studiedag - alle leerlingen VRIJ 
 ●  28 febr. t/m 4 mrt: voorjaarsvakan�e 

 INHOUD: 
 1.  Corona 
 2.  Inloopspreekuur GGD 
 3.  Meubilair 
 4.  Luizencontrole 
 5.  Ouderavond 11 januari 2022 
 6.  Ouderenquête 
 7.  Welkom op school 

 1.  Corona 
 Wij hopen dat iedereen een fijne vakan�e hee� gehad en goed het nieuwe jaar is begonnen. Fijn dat 
 we konden starten op school vorige week maandag. Helaas hadden we incidenteel met een aantal 
 besme�ngen te maken. We volgen dit goed met elkaar en houden u daarover op de hoogte waar 
 nodig. 
 Sinds vandaag hee� groep 4b helaas te maken met quarantaine door meerdere besme�ngen in de 
 groep. We vragen met klem om uw kind(eren) goed in de gaten te houden en te testen bij twijfel. 
 Naast de corona perikelen zijn er ook leerkrachten (deels) afwezig vanwege privé omstandigheden of 
 ziekte. We doen ons best om alles zoveel als mogelijk door te laten lopen en om de klas te vervangen 
 waar het kan. We lopen hierbij wel con�nu tegen onze grenzen aan. Dit hee� tot gevolg dat er vorige 
 week en deze week voor een groep ‘s middags geen vervanging was. Deze groepen zijn 
 thuisgebleven. Ook is er diverse keren geen ondersteuning geweest aan individuele leerlingen omdat 
 de leerkracht voor de groep moest. Dit vinden wij uiteraard heel vervelend, maar de hele klas gaat 
 voor. 
 Als een leerkracht ‘s ochtend een posi�eve zel�est hee�, wordt in de meeste gevallen gevraagd om 
 de kinderen thuis te houden.  Houdt u dus Parro goed in de gaten?! Ook ‘s ochtends vroeg?! 
 Weet of kent u invalleerkrachten? Laat het ons weten! 
 Wij hebben nauwelijks nog mogelijkheden tot het vervangen van leerkrachten bij ziekte. 

 2.  Inloopspreekuur GGD 
 Voor  de  vakan�e  hebben  we  u  laten  weten  dat  de  GGD  gaat  starten  met  een  inloopspreekuur  op  de 
 basisschool voor allerhande vragen van ouders over diverse opvoedingsthema’s. 
 Het fysieke inloopspreekuur kan niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen corona. 
 Wel  wil  Moniek  van  de  GGD  graag  kennismaking  met  u  als  ouder.  Daarom  is  zij  op  de  volgende 
 momenten zichtbaar op het schoolplein: woensdag 26 januari en 22 februari vanaf 8.15 uur. 
 Hee� u een vraag? Maak dan even contact met haar. 

 3.  Meubilair 
 Het  nieuwe  meubilair  komt  er  eindelijk  aan!  Supergaaf,  we  zijn  enorm  benieuwd  naar  hoe  het 
 allemaal gaat worden. 
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 Op  school  is  er  al  veel  uitgezocht  en  opgeruimd.  Daarom  gaat  er  morgen  alweer  een  vracht  naar  de 
 stort.  Komt  u  ook  helpen  sjouwen?!  Woensdagochtend  19  januari:  gelijk  vanaf  08.30  uur  op  het 
 schoolplein!  Vele handen maken licht werk ;-) 

 Begin  februari  wordt  het  nieuwe  meubilair  verwacht.  Ook  hierbij  hebben  we  veel  hulp  nodig.  We 
 zullen oproepen op Parro plaatsen wanneer meer informa�e bekend is. Zo fijn als u kunt helpen! 

 4.  Luizencontrole 
 De  afgelopen  week  is  er  geen  luizencontrole  geweest.  Houdt  u  zelf  uw  kind  goed  in  de  gaten  mbt 
 luizen? Regelma�g het haar helemaal uitkammen helpt het best. 

 5.  Ouderavond 11 januari 2022 
 Vorige  week  dinsdag  kon  de  ouderavond  helaas  niet  doorgaan.  Zodra  een  nieuwe  datum  bekend  is, 
 wordt deze gelijk met u gedeeld. 

 6.  Ouderenquête 
 De  enquête  is  door  veel  ouders  ingevuld,  met  de  uitkomsten  gaan  we  aan  de  slag  en  zullen  voor  de 
 voorjaarsvakan�e een terugkoppeling geven. Heel erg bedankt voor de vele reac�es. 
 De  ouders  die  een  vraag  hebben  gesteld  en  hun  gegevens  hebben  achtergelaten,  hebben  een  reac�e 
 van school ontvangen. 

 7.  Welkom op school 
 Vorige week maandag zijn er weer nieuwe kinderen bij ons gestart;  Loeka  (groep 1/2b),  Alex  (groep 
 1/2d),  Timor  (groep 1/2a),  Odin  (groep 1/2e) en  Angelica  (groep 1/2a). 
 We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame school�jd toe! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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