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Koffie ochtend 

Vrijdag 10 januari is onze jaarlijkse koffie ochtend goed bezocht.  

Het was leuk om elkaar onder het genot van een kopje koffie of 

thee eens te spreken.  

Allen bedankt dat u er was!  

 

Letterfeest in groep 3 

Vrijdag 10 januari werden alle leer-

lingen van groep 3 in het zonnetje 

gezet. Zij hadden namelijk alle letters 

geleerd! Bij binnenkomst zaten alle 

ouders klaar en zongen gezamenlijk 

‘Lang zullen ze lezen’. Alle leerlingen 

van groep 3 kregen een diploma en 

natuurlijk hadden de juffen op taart 

getrakteerd. Wat een feest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven broertjes/zusjes 

Momenteel zijn wij bezig met de groepsindeling van schooljaar 

2020-2021. Voor de indeling van de groepen is het van belang 

dat alle broertjes en zusjes, die nog niet aangemeld zijn, aan-

gemeld worden. De inschrijfformulieren zijn te vinden op onze 

website of af te halen bij directie.  

 

Petitie onderwijsstaking 

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat zwaar onder 

druk. En dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van 

onze kinderen en daarmee voor de hele Nederlandse samen-

leving.  

 

Veel leerkrachten van De Toermalijn hebben naast de rol als 

leerkracht, ook de rol als vader of moeder en constateren: 

- dat het niet meer vanzelfsprekend is dat onze kinderen elke 

dag goed onderwijs krijgen. 

- dat 55.000 leerlingen in het primair onderwijs in 2020 geen le-

raar voor de klas hebben, dit loopt op naar bijna 240.000 leer-

lingen in 2028. 

- dat het aantal kinderen per klas toeneemt, klassen worden op-

gedeeld of zelfs naar huis gestuurd worden. 

- dat kinderen steeds vaker geen bevoegde docent voor de 

klas hebben en dat scholen moeten overstappen naar een vier-

daagse schoolweek. 

  

En wij (ook in de rol van ouder) verzoeken: 

- om nu snel en structureel te investeren in het primair en voort-

gezet onderwijs, zodat de problemen niet nog groter worden.  

 - om de kinderen in Nederland elke dag goed onderwijs te ge-

ven en zorg dat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector 

wordt om in te werken. 

 

Wilt u als ouder ook dat het kabinet structureel investeert in het 

(basis)onderwijs? Teken dan onderstaande petitie. Helaas is het 

plaatsen van een actieve link in deze nieuwsbrief niet mogelijk. 

Daarom verwijzen wij u naar de volgende site: 

 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

Alvast dank voor uw steun!  

 

Update Move Mates 

Inmiddels kunnen we al een aantal maanden genieten van de 

inzet van onze eigen sportcoaches van groep 8. En wat doen zij 

het goed! De overblijfkrachten geven aan heel blij te zijn met 

de sportieve begeleiding van deze leerlingen.  

Afgelopen week is het project onder begeleiding van Bianca 

(van Sportsupport) in groep 7 gestart. We hopen dat we weer 

veel nieuwe schoolpleincoaches kunnen opleiden komende 

periode.   

 

Bericht van ’t Kwakersnest 

Wij zijn blij te melden dat ons brede school aanbod voor de 

tweede helft van het schooljaar weer klaar is! Bij ‘t Kwakersnest 

hebben onze pedagogische medewerkers zo hun specialitei-

ten. Rosita Antonisse is bijvoorbeeld onze top-kinder-kok, en zal 

dan ook deze workshop verzorgen. Lees daarvoor het aanbod 

op onze website.  

https://www.kwakersnest-kinderopvang.nl/brede-school/acti-

viteiten-brede-school.html  

U kunt heel makkelijk inschrijven door Fleur een mailtje te sturen.  

 

Wij zien u en de kinderen graag tijdens onze kookworkshop en 

aerobics aanbod.  

 

Hartelijke groet, Team ‘t Kwakersnest. 

 

Agenda 

Vrijdag 17 januari: leerling raad vergadering 

Maandag 20 t/m vrijdag 31 januari: CITO toetsen 3 t/m 8 

Woensdag 22 januari: Start Nationale voorleesdagen 

Woensdag 22 januari: Swimming’s Cool groepen 4 en 4/5 

Vrijdag 24 januari: groepen 1/2 vrij! 
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