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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 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. Meubilair
3. Spelen op het schoolplein na school jd
4. Twee enquêtes vanuit de gemeente Zeewolde
5. Welkom op school

1. Corona
Het blij een hec sche, onzekere jd. Met helaas veel vervangingsproblema ek.
De afgelopen 2 weken hebben wij te maken gehad met:
5 leerkrachten met Corona, 2 zieke leerkrachten, een leerkracht met een he ige blessure en collega’s
die aan het re-integreren zijn.
Dit hee ervoor gezorgd dat er niet op alle dagen vervanging te vinden was. Vele keren is dit helaas
ten koste gegaan van de ondersteuning aan individuele leerlingen, ondersteuning aan kleine groepjes
leerlingen of van taken op het gebied van de IB-er of gedragsspecialist. Aan drie groepen is gevraagd
om een dag (deel) thuis te blijven. 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.
Waarom vertellen we u elke keer hetzelfde verhaal? Omdat we hopen dat u hierdoor onze keuzes
begrijpt, dat u ziet hoe hard we ons best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en dat we
hopen op uw begrip als er echt niks anders opzit dan te vragen om de groep thuis te houden.
2. Meubilair
Wauw, wat was het afgelopen week een spannende week. En wat is er hard gewerkt, echt geweldig.
Via Parro zijn er al heel wat foto’s gedeeld van onze nieuwe inrich ng.
Vanmiddag zal ik nog een ﬁlmpje op Parro delen. Een van de leerlingen (bedankt Milan!) hee van
het hele proces een mooie compila e gemaakt. Hierop kunt u zien hoe hard er gewerkt is.
Ook zal ik een foto toevoegen van een krant op Curaçao. Hierin staan wij vermeld, joehoe!
Vandaag is nog een laatste deel naar de stort gebracht.
Volgende week zullen we nog 1x om hulp vragen. We hebben, voor een eventuele extra groep,
meubilair bewaard. Dit zal in een opslag moeten. Hiervoor hebben we gelukkig al een plekje
gevonden. Hopelijk lukt het ons om dit volgende
week weg te brengen.
Daarnaast nog op diverse plekken de puntjes op de
i, maar ook dat zal goed komen!
Voor iedereen, groot en klein, die ons op de een of
andere
manier
hierbij
geholpen
hee :
DUIZENDMAAL DANK!!
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3. Spelen op het schoolplein na school jd
Ons schoolplein is geen openbaar terrein. Onder school jd is het schoolplein voor ons om te spelen.
Na school jd wordt het gebruikt door Partou. Zij dragen zorg voor de BSO-kinderen en moeten hierbij
het overzicht kunnen houden. De laatste periode is dit soms las g geweest omdat er vele “niet-BSO
kinderen” op het schoolplein speelden.
Daarom is nu de volgende afspraak met Partou gemaakt:
Tussen 15.15-16.00 uur mogen de kinderen nog even een spel spelen op het schoolplein (als ze met
hun ouders hierover een afspraak hebben gemaakt). Vanaf 16.00 uur gaan de hekken dicht en is het
schoolplein voor Partou. De bovenbouw leerkrachten zullen dit ook met de kinderen bespreken.
4. Twee enquêtes vanuit de gemeente Zeewolde
Gemeente Zeewolde hee uw mening en van de leerlingen nodig voor de volgende 2 onderwerpen:
Enquête Buitenruimte:
Hoe kunnen we het buiten in Zeewolde (nog) leuker maken?
Op welke plek in Zeewolde ben je graag buiten om te sporten, te spelen of te bewegen?
Op welke plek buiten wil jij jouw vrienden ontmoeten?
Vul de vragenlijst in! Je hebt tot 7 maart 2022 de jd!
Zie bijlage
Enquête besteding NPO:
Door Corona maken we als samenleving een moeilijke jd door. Iedereen, zowel jong als oud, hee
op wat voor manier dan ook te maken met de gevolgen van Corona. Het Na onaal Programma
Onderwijs is erop gericht om de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen in te lopen en
kinderen die het moeilijk hebben te ondersteunen.
Door middel van deze vragenlijst willen wij, vanuit de gemeente Zeewolde, erachter komen wat voor
aanbod zou kunnen bijdragen aan het welbevinden van uw kind(eren), zodat we een passend aanbod
kunnen ontwikkelen. Door het invullen van deze vragenlijst helpt u hierbij.
Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met
Shirley Fransman, projectleider Na onaal Programma Onderwijs (NPO) door een mail te sturen naar:
shirley@coaching-lab.nl.
Hierbij de link naar de vragenlijst.
5. Welkom op school
Er is weer een nieuwe leerling bij ons gestart; Melle (groep 1/2a). We heten jou welkom op de
Toermalijn en wensen jou een hele ﬁjne en leerzame school jd toe!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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