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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: voorjaarsvakantie 

 INHOUD: 
 1.  Corona 
 2.  Meubilair 
 3.  Ouderavond 11 januari 2022 verzet 
 4.  Lunchkidz 
 5.  GEZOCHT 
 6.  Welkom op school 

 1.  Corona 
 Afgelopen dinsdag was de persconferentie van premier Rutte en minister Kuipers. We zijn blij met de 
 versoepelingen, voor de kinderen is het het beste om fysiek het onderwijs te kunnen volgen. 
 Alle gewijzigde maatregelen op een rij: 

 -  Leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs hoeven niet meer in quarantaine 
 als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen klachten hebben. 

 -  Leerlingen in het po en v(s)o blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, 
 ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. 

 -  Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. 
 Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis. 

 -  Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. 
 Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen. 

 De afgelopen week heeft 1 leerkracht thuis gezeten omdat zij besmet was met het coronavirus. 
 Gelukkig kon zij vanmorgen weer op school zijn. Gisteren testte de volgende leerkracht positief, zij zal 
 er deze week niet kunnen zijn. 
 Naast de ¨corona problematiek¨ zijn er ook leerkrachten langer afwezig vanwege ziekte of een heftige 
 blessure. Alles bij elkaar hebben we nog steeds te maken met een enorme vervangingsproblematiek. 
 Aan meerdere groepen is de afgelopen weken gevraagd om een dag(deel) thuis te blijven. 
 Meerdere keren per week moeten wij de keuze maken om leerkrachten met andere taken, toch voor 
 de groep te zetten. Waardoor dus taken op het gebied van de gedragsspecialist, IB-er of ondersteuner 
 niet uitgevoerd kunnen worden. Dit zouden wij heel graag anders zien. Maar voorop staat dat we, 
 zoveel als mogelijk, het primaire onderwijsproces aan de hele groep door willen laten gaan. 

 Als een leerkracht ‘s ochtend een positieve zelftest heeft, 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! 

 2.  Meubilair 
 Komende donderdag is het dan EINDELIJK zover; we gaan ons nieuwe meubilair ontvangen! 
 Maar voor het zover is, moet er nog enorm veel werk verzet worden. Kunt u ons helpen?? 
 Zoals al vermeld via Parro, hebben we op de volgende momenten uw hulp nodig: 

 pagina  1 

http://www.toermalijn.net/
mailto:info@toermalijn.net


 - wo 2 febr '22 10.15-12.00 uur: uitruimen van de school, al het oude meubilair naar de vrachtwagen 
 - wo 2 febr '22 12.00 - ? uur: meerijden naar Alkmaar om oude meubilair weg te brengen 
 - wo 2 febr '22 19.00- ? uur: verder uitruimen van het oude meubilair naar de vrachtwagen 
 - do 3 febr '22 08.30- ? uur: meerijden naar Alkmaar om oude meubilair weg te brengen 

 Het zou FANTASTISCH zijn als u een of meerdere momenten erbij kunt zijn! 
 Graag doorgeven aan Manon via mail mbeek@toermalijn.net of Parro. 

 Als u het ziet zitten om woensdagmiddag of donderdagochtend ook naar Alkmaar te rijden om mee 
 te helpen met het uitruimen van het oude meubilair, dan staat hier natuurlijk een 
 reiskostenvergoeding tegenover. 
 Wilt u donderdagmorgen meerijden naar Alkmaar, dan mag uw schoolgaand kind op school komen 
 spelen. 

 Het “oude meubilair” krijgt een tweede leven op een school die het goed kan gebruiken. 
 Wij  brengen  het  naar  zeecontainers  in  Alkmaar.  Vanaf  daar  verzorgt  de  stichting  Miss  IQ  voor  het 
 vervolg. Zij brengen het meubilair naar scholen in Curaçao. 
 Op  de  website:  www.stichtingmissiq.nl  kunt  u  hierover  meer  informatie  lezen.  We  laten  de  kinderen 
 ook de reis van het meubilair volgen. Zodat zij straks kunnen zien waar het allemaal terecht komt. 

 Ontzettend  dankbaar  zijn  wij  voor  de  hulp  van  Wolter  Koops  en  de  man  van  juf  Mira.  Geheel 
 belangeloos  mag  Jeroen  de  vrachtwagen  gebruiken  voor  het  vervoer  en  hij  zet  hiervoor  zelfs  zijn  vrije 
 uren in. Wat een topper! 

 Kunt u ook uw steentje bijdragen voor de Toermalijn en voor het goede doel? 
 Geef dit dan zo snel mogelijk door! 

 Klik hier  voor een impressie van ons nieuwe meubilair. 

 3.  Ouderavond 11 januari 2022 verzet 
 De  ouderavond  met  Hanneke  Poot  is  verzet  naar  maandagavond  30  mei  2022. 
 Zet u het vast in uw agenda? Meer informatie volgt. 

 4.  6-jarig bestaan Lunchkidz 
 Zie bijlage 

 5.  GEZOCHT 
 Pet  gezocht!  Xavi  uit  groep  1/2a  is  zijn  Max  Verstappen  pet  op  school 
 kwijtgeraakt.  Helpt  u  mee  zoeken?  Op  de  foto  hiernaast  ziet  u  hoe  de  pet  er 
 uit ziet. 

 6.  Welkom op school 
 Vorige week maandag zijn er weer nieuwe kinderen bij ons gestart;  Bram 
 (groep 1/2a) en  Olivier  (groep 1/2e). We heten jullie  welkom op de Toermalijn en wensen jullie een 
 hele fijne en leerzame schooltijd toe! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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