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Corona-perikelen 
In de afgelopen week hebben we helaas te maken gekregen 
met ziekte bij kinderen en leerkrachten. In een aantal 
gevallen is het niet corona gerelateerd, maar in een paar 
andere gevallen gaat het wel om positief geteste leerlingen 
en leerkrachten. Helaas moest groep 3 hierdoor in 
quarantaine,  we hopen dat het hier bij blijft.  
Indien er in het komend weekend getest gaat worden bij de 
GGD, wilt u dit dan doorgeven via Social Schools aan de aan 
Jeroen Palsma en de eigen leerkracht. 
Indien het nodig is kan er vanuit school contact worden 
opgenomen met de GGD. De huidige geldende regels worden 
door het OMT opnieuw bekeken. Wat dit voor het 
basisonderwijs gaat betekenen zal komende week duidelijk 
gemaakt worden. Voor nu houden we ons nog aan de huidige 
regels. 
 
Cito-toetsen 
De komende week starten we met het afnemen van de Cito-
toetsen. In de huidige omstandigheden niet ideaal. Indien 
kinderen ziek/afwezig zijn, zullen we deze op een later 
tijdstip gaan afnemen. Intern zal er gekeken worden naar 
oplossingen.  
 
Aanmelding leerlingen 
In de komende periode gaan we kijken naar de formatie voor 
het schooljaar 2022-2023. Daarbij is het belangrijk dat wij 
inzicht hebben in de instroom van leerlingen in groep 1. 
Heeft u een kind die volgend schooljaar 4 jaar wordt? U kunt 
uw kind  alvast aanmelden via een aanmeldformulier. Via de 
leerkrachten kunt u vragen om dit formulier. 
 
Nieuwe directeur 
Afgelopen donderdag heeft Harry Drenthe, de nieuwe 
directeur, een bezoekje gebracht aan de Toermalijn. Hij heeft 
een rondje gemaakt door de verschillende klassen en zich 
voorgesteld aan de leerkrachten. Samen met meester Gert, 
juf Esther en meester Jeroen is er nog een informatief 
gesprek geweest over de school.  
Harry zijn eerste indruk van de Toermalijn was zeer positief 
en gaf aan dat hij enorm veel zin heeft om op dinsdag 1 
februari te gaan starten op de Toermalijn. 

Diploma 
Afgelopen woensdag had juf Anna haar eindpresentatie van 
haar opleiding Bewegingsonderwijs. Na haar presentatie 
kreeg ze het goede nieuws dat zij geslaagd is voor haar 
opleiding en officieel de gymlessen te mogen verzorgen. 

 
 

Maandsluiting groep 5 
In verband met ziekte van Juf Suzanne en vele wisselingen 
van invalkrachten is er besloten om de maandsluiting op een 
later tijdstip te laten plaatsvinden. Hierover zal nog 
gecommuniceerd worden. 
 
 
Bijzondere data: 
 
v.a. 24 januari: Start van de toetsweek 
 
26 januari: Voorleesontbijt 
 
11 februari: Studiedag 
 

 
  

 


