
                                    

 

 

    

                                                 25 maart 2022 

Techniekdag 
Afgelopen woensdag was de techniekdag voor alle groepen 
op de Toermalijn. Het was een groot succes. Volgend 
schooljaar hopen we de techniekdag verder te kunnen 
uitbreiden waarbij de ouders ook weer welkom zijn. 
Alle leerkrachten van de groepen hebben foto’s en filmpjes 
gedeeld in SocialSchools. 
 
Klassenshow groep 3 
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 weer voor het 
eerst een klassenshow mogen houden, waarbij ouders bij 
aanwezig mochten zijn. Het thema was piraten en het was 
een fantastische, leuke show. 

 
 
Afscheid juf Esther 
Komende woensdag is Esther voor het laatst bij ons. Esther is 
onze Intern Begeleidster en heeft bijna drie jaar de zorgtaken 
van de school gecoördineerd en de Sophiaklas begeleid. 
Woensdag loopt Esther met de kinderen naar buiten en kunt 
u persoonlijk afscheid van haar nemen.  
Voor de opvolging van Esther is eerst binnen de stichting 
gekeken of een intern begeleider tijdelijk ons zou kunnen 
ondersteunen. Dit is niet het geval. Er is nu een interne 
vacature uitgezet.  
Totdat er een nieuwe IB-er is benoemd wordt een interim IB-
er aangesteld. Jeroen en Harry nemen de taken van Esther 
waar totdat de interim IB-er er is. Zodra bekend is wie dit is 
krijgt u dit van ons te horen. Vanaf deze plek wil ik Esther 
hartelijk danken voor haar inzet voor de Toermalijn en wens 
ik haar veel succes in haar nieuwe werk.  

Oudercursus thema hoogbegaafdheid 
In mei 2022 organiseert de gemeente Zwartewaterland in 
samenwerking met Karen Wolters (specialist 
hoogbegaafdheid) een cursus voor ouders over het thema 
hoogbegaafdheid. In de bijlage vindt u meer informatie en 
hoe u zich hiervoor kunt inschrijven. 

Corona update 
Sinds kort zijn de meeste maatregelen omtrent het corona 
virus ingetrokken. Voor de kinderen en de leerkrachten van 
de basisschool is het 2 keer zelftesten niet meer nodig. 
Bij klachten kan er wel een zelftest gedaan worden. Indien 
nodig zijn er nog zelftesten op school aanwezig. Deze zullen 
niet meer standaard meegegeven worden, maar zijn via de 
leerkracht te verkrijgen als deze nodig zijn. 
In de bijlage is een uitgebreide update van het GGD 
scholenteam te lezen. 
 
Luizen 
Er zijn helaas enkele kinderen met hoofdluis geconstateerd. 
De desbetreffende ouders zijn op de hoogte gebracht. 
Wilt u thuis ook tussentijds controleren en eventueel 
behandelen als het nodig blijkt te zijn. 
De luizencontrole op school zal ook weer zo spoedig mogelijk 
worden opgestart. 
 
Rova; Mooi schoon 
Op vrijdag 1 april zullen de groepen 5 t/m 8 meedoen aan het 
schoonmaakproject “Mooi schoon” van de Rova. De kinderen 
gaan samen met de leerkracht en eventueel een hulpouder 
rond school de omgeving schoonmaken. 
Ieder jaar doen we hier aan mee. 
Via SocialSchools zal er door de groepsleerkracht gevraagd 
worden of er enkele ouders zouden willen helpen. 
 

 
 
Bijzondere data: 
 
28 maart: Theoretisch verkeersexamen groep 7 
 
29 maart: Promoshow Mad Science 
 
1 april: Rova; Mooi schoon  
 
6 april: Schoolvoetbal vervalt!!! (nieuwe datum; 25 mei) 
 
8 april: Klassenshow groep 4 

 

  

 


