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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  28 febr. t/m 4 mrt: voorjaarsvakan�e 

 INHOUD: 
 1.  Corona 
 2.  Ouderenquête 
 3.  Twee enquêtes vanuit de gemeente Zeewolde 
 4.  KIES training Zeewolde 
 5.  Hulp sportdag 
 6.  Welkom op school 

 De lente is in aantocht. We voelen het nog niet, maar we weten dat het eraan zit te komen. We kijken 
 ernaar uit. We kijken uit naar buiten zi�en, bloemen in bloei, groene bossen, de zon op je gezicht, de 
 verfrissing van een lentebuitje. In dat ‘vooruit kijken’ en ‘verlangen naar’ is het soms heel makkelijk 
 om voorbij te gaan aan zaken waar je dankbaar voor kunt zijn, terwijl er heel veel is om dankbaar 
 voor te zijn, ook in deze periode waarin het leven vaak ‘op pauze’ lijkt te staan. Dankbaar voor de 
 tomeloze inzet van onze collega’s, dankbaar voor de flexibiliteit van u en de fijne samenwerking met u 
 als ouders, dankbaar voor de vele stralende gezichten die we dagelijks op school zien. Het is goed om 
 die dankbaarheid regelma�g tegen elkaar uit te spreken. Om elkaar een hart onder de riem te steken. 
 Een welgemeend compliment te geven. Te laten zien dat we de ander echt zien. 

 We hebben er weer een aantal heel mooie onderwijsweken op zi�en en ondanks de onzeker �jd, de 
 soms halve klassen en veel vervanging voor de groep, is er veel geleerd en we hebben mooie 
 ervaringen opgedaan. Nu is het �jd voor vakan�e. We wensen u en jullie allen een heel goede 
 voorjaarsvakan�e toe! 

 1.  Corona 
 Vanaf vandaag weer terug naar “normaal”. Dit betekent geen mondkapjes binnen school en de 1,5 
 meter afstand vervalt. Wel blijven we te maken houden met een quarantaine als een 
 leerkracht/leerling posi�ef getest is. Na de vakan�e gaan we met het team kijken welke andere 
 ac�viteiten ook weer opgepakt kunnen worden. 
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 2.  Ouderenquête 
 De ouderenquête van december 2021 hee� ons veel waardevolle informa�e opgeleverd. Een groot 
 dank je wel aan iedereen die de moeite hee� genomen om hier �jd in te steken om dit in te vullen. 
 Uiteraard verwerken wij deze informa�e zorgvuldig en willen we jullie een beknopte samenva�ng 
 geven van de resultaten van deze enquête. 

 Vanuit de enquête willen we de, door jullie aangegeven, kwaliteiten en verbeterpunten van de 
 Toermalijn hieronder weergeven: 

 Onze kwaliteiten: 
 1.  Sfeer  - vriendelijkheid, betrokkenheid, toegankelijkheid,  fijn, rust, veiligheid, gelijkheid, 

 plezier, warm, vrolijk, gezien en gehoord voelen, respectvol. 
 2.  Hecht en goed team  - goede schoolleiding, Manon, RT,  IB, vast team. 
 3.  Ontwikkeling kind staat centraal  - aandacht, persoonlijke  begeleiding, zorg. 
 4.  Communica�e  - benaderbaar, korte lijntjes, duidelijke overdracht, parro, snelle reac�e, foto’s, 

 infotoer. 
 5.  Gewoon goed onderwijs  - degelijke gevarieerde lessen,  IPC, fijn leerklimaat, bestrijding 

 lesuitval, weekslui�ngen, presenta�es, kleine groepen, adap�ef, missie en visie. 

 Onze verbeterpunten: 
 1.  Communica�e  - op 1 lijn, overdracht duidelijker, bereikbaarheid team, sneller informa�e 

 delen, hoeveelheid gesprekken. 
 2.  Gedrag/ontwikkeling leerling  - aanpak grensoverschrijdend  gedrag, aandacht voor 

 ontwikkelingsvoorsprong, kijken vanuit het kind, duidelijke zorg, pestgedrag aanpakken. 
 3.  Verder zijn er  diverse punten  1x benoemd door een  ouder. Dit nemen we mee waar het kan. 

 Het con�nurooster is 3x benoemd. Dit is in 2020 een zorgvuldig proces geweest en voor nu 
 niet aan de orde. 

 3.  Twee enquêtes vanuit de gemeente Zeewolde 
 REMINDER: 
 Gemeente Zeewolde hee� uw mening en van de leerlingen nodig voor de volgende 2 onderwerpen: 
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 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  . 

 4.  KIES training Zeewolde 
 KIES biedt uw kind een unieke kans om op een ona�ankelijke plek te onderzoeken hoe het is om 
 gescheiden ouders te hebben. Het is een lotgenotengroep waarin het kind centraal staat. Onder 
 begeleiding van twee KIES-coaches krijgen de kinderen de gelegenheid te spelen, te praten en 
 crea�ef bezig te zijn over wat hen bezighoudt. Klik  hier  voor meer informa�e 

 5.  Hulp sportdag 
 Op woensdag 8 mei 2022 staat de sportdag gepland. 
 We gaan ervan uit dat het eindelijk weer door kan gaan! 
 Vindt u het leuk om ons met de sportdag te komen helpen? 
 Graag opgeven bij meester Fred:  fots@toermalijn.net 

 6.  Welkom op school 
 Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart;  Louka  (groep 4b),  Eva  (groep 4b),  Anne 
 (groep 1/2e),  Saam  (groep 1/2c) en  Jasmijn  (groep 1/2c). 
 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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