
                                    

 

 

    

                                                15 oktober 2021 

Corona maatregelen 
De afgelopen periode zijn we noodgedwongen eraan gewend 
geraakt dat ouders ’s ochtends de school niet binnenkwamen 
om hun kind te brengen. Abrupt kwam een eind aan een 
gegroeide gewoonte. We hebben voor de vakantie 
aangegeven dat we de periode tot de herfstvakantie zouden 
nemen om te kijken hoe we met name de jongste kinderen in 
school willen ontvangen. 

Het team zit met een dubbel gevoel. We vinden het heel 
belangrijk dat ouders zich welkom voelen in de school. We 
merken tegelijkertijd dat het voor het onderwijs fijn is dat 
ouders op het plein afscheid nemen van hun kind en dat het 
kind dan zelf naar binnen gaat. Het onderwijs kan daardoor 
sneller beginnen. We zien ook dat de kinderen het goed 
aankunnen en dat het misschien helemaal niet slecht voor ze 
is. Ook veel ouders reageren positief. 

Dat wat het ons nu oplevert willen we eigenlijk niet opgeven. 
Tegelijkertijd willen we nog steeds benadrukken dat ouders 
welkom zijn in de school. 

Daarom een tussenweg. In principe nemen alle kinderen op 
het plein afscheid van de ouders. Daarnaast is het prima 
wanneer ouders om een of andere reden even met hun kind 
mee naar binnen gaan in de hal. Het kind gaat de klas binnen. 
De ouders niet meer. 

We hopen dat we hiermee zoveel recht doen aan iedereen. 
Aarzel niet om te reageren wanneer u daar behoefte aan 
heeft. Dat kan bij Jeroen of bij ondergetekende. 

Namens het team van De Toermalijn 

Gert Hilbolling 

 
 
Controle fietsverlichting (herh) 
Na de herfstvakantie staat de controle van de fietsverlichting 
op de kalender (woensdag 27 oktober). Deze controle zal 
verplaatst worden naar maandag 1 november. Op die dag 
kunnen de kinderen van de Toermalijn hun fiets laten 
controleren door de fietsenmaker, Thobias Mijnheer van 
fietswinkel de Stadsfiets, die dan bij ons op school zal komen. 
 

Voorleesochtend 
In het kader van de Kinderboekenweek hebben de kinderen 
vanaf groep 5, de kinderen tot en met groep 4 voorgelezen. 
In tweetallen mochten de oudere kinderen de jongeren 
voorlezen uit een boek die ze hadden uitgekozen. 
 

 
 
Voorleeswedstrijd 
De kinderen van groep 7 en 8 hadden in de klas 2 
kampioenen gekozen die mochten meedoen met de 
voorleeswedstrijd. De strijd ging tussen Mattias, Sabrin, 
Yakeen en Meryne. De 6 juryleden hebben uiteindelijk Sabrin 
als winnaar uitgekozen. Van harte Gefeliciteerd Sabrin.  
Heel veel succes met de voorbereidingen voor de 
voorleeswedstrijd van Zwartewaterland. 
 

 
 
Oproep 
Na de vakantie starten de groepen 5 t/m 8 met de ateliers. 
Verschillende activiteiten die in circuitvorm worden 
aangeboden. Voor één activiteit zijn we nog op zoek naar 
lege (wijn)flessen. Deze zijn in te leveren bij de leerkrachten. 
 



 
Pubercursus ‘Positief Opvoeden’ 
Op dinsdag 9 november start de pubercursus ‘positief 
opvoeden’. Deze cursus is voor elke ouder die meer kennis 
wil op het opvoeden van pubers in de leeftijd 12 tot 16 jaar. 
Gemeente Zwartewaterland organiseert 4 cursusavonden 
waar nog voor aangemeld kan worden. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u meer informatie 
vinden. 
 
Maandsluiting groep 8 
Vandaag was de maandsluiting van groep 7 en 8. Voor de 
bonte avond tijdens het schoolkamp in Echten hadden de 
kinderen stukjes ingestudeerd. Deze hebben ze vandaag aan 
de kinderen van school en de ouders van groep 7 en 8 laten 
zien. Het was daarbij ook de eerste keer dat we de ouders 
weer mochten verwelkomen bij een activiteit met kinderen. 
 

 

 
Trefbal en knotshockey 
Gemeente Zwartewaterland organiseert met verschillende 
partijen een trefbal en knotshockey activiteit voor groep 7 en 
8 op woensdag 27 oktober. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
staat hoe er hier voor aangemeld kan worden. 
 
Belangrijke data: 
 
16 oktober: Herfstvakantie 
 
25 oktober: Start school na herfstvakantie 
 
1 november: Controle fietsverlichting 
 

 

   


