
                                    

 

 

    

                                                18 februari 2022 

Corona update 

In de afgelopen weken hebben we veel beroep moeten doen 
op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de ouders 
en de leerlingen. Wij beseffen goed wat voor invloed dit 
heeft binnen het gezin. Wij proberen ons best te doen om 
geen klassen naar huis te hoeven sturen, maar hebben dit in 
de afgelopen periode niet kunnen voorkomen.  
Gezien de versoepelingen die er komen, kunnen wij nog 
steeds niet garanderen dat we alle klassen kunnen voorzien 
van een leerkracht. Door de nieuwe maatregelen is het wel 
mogelijk om een groep te verdelen of te combineren. 
 
Nieuwe coronamaatregelen  
Na de voorjaarsvakantie gaan de nieuwe maatregelen van 
kracht. Hieronder een beknopt overzicht voor de situatie bij 
ons op school. 
- Blijf bij ziekte/klachten thuis.  
- Indien besmet met het coronavirus, dan is er een thuis    
  isolatie van 5 dagen (i.p.v. 7 dagen), mits je 24 uur geen  
  klachten meer hebt. 
- Looproutes in school en gespreide pauzes vervallen. 
- Ouders mogen weer in school, maar dienen nog wel een  
  mondmasker te gebruiken. De kinderen mogen naar binnen  
  gebracht worden tot aan de deur van het lokaal.  
- Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en  
  voldoende ventileren blijven gelden. 
- Leerlingen en leerkrachten hoeven in school geen  
  mondkapje meer te dragen. 
- Dringend advies blijft, voor gr. 6 t/m 8 en leerkrachten, om  
  2 keer per week een zelftest  af te nemen. De zelftesten  
  krijgen de leerlingen van school mee. 
 
 
Juf Esther 
Per 1 april zal juf Esther afscheid nemen van de Toermalijn en 
gaat ze starten met een nieuwe baan. Voor zowel de Sophia 
klas als de functie van Intern Begeleider zal er gekeken 
worden hoe deze ingevuld gaat worden.  
Wij zullen juf Esther enorm gaan missen en wensen haar heel 
veel plezier en succes met haar nieuwe baan. 

Integraal Kind Centrum (IKC) 
Afgelopen week hebben Nicole, Jeroen en Harry namens de 
Toermalijn overleg gehad met Anneke Zuidema en Sabine 
Pengel van Stichting SKZ. 

Het doel van het overleg is om te onderzoeken in hoeverre 
de samenwerking kan worden vergroot. In een vorig overleg 
is gesproken over de visies van Stichting SKZ en van de 
Toermalijn. Er zitten veel overeenkomsten in de visies: 
activiteiten t.b.v. talentontwikkeling, inspirerende 
leeromgeving en ateliers. Voor de toekomst van het IKC 
willen we onderzoeken waar de overlap zit qua visies, waar 
we de samenwerking kunnen versterken en waar we op één 
locatie een breed aanbod aan voorzieningen kunnen 
realiseren. 

Binnenkort gaan we op bezoek bij het Festival te Zwolle. Het 
Festival is een IKC, die verder is in de ontwikkeling en waar 
wij inspiratie kunnen opdoen. 

Zoals u weet zijn we op de Toermalijn bezig met de keuze van 
nieuw meubilair. Omdat de BSO gebruik maakt van ruimtes 
na schooltijd gaan we kijken in hoeverre de keuze van het 
meubilair op elkaar kan worden aangepast. Via de 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Bijzondere data: 
 
21 februari: Start van de voorjaarsvakantie 
 
v.a. 28 februari: 10 minuten gesprekken gr. 1 t/m 7 
                              schooladviesgesprekken gr. 8 
 

Een hele fijne voorjaarsvakantie! 

Team OBS De Toermalijn 

 
  

 


