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Staking 

Vandaag en morgen is de school dicht.  

Het team heeft de keuze gekregen om naar Amsterdam te 

gaan of naar school te komen om ons samen te buigen over 

het lerarentekort binnen ons bestuur. 

 

We beseffen ons dat wij het nu goed hebben op de Toermalijn, 

iets dat wij al eerder in de brief naar u als ouder hebben ge-

communiceerd. Wel merken we dat we kwetsbaar zijn wanneer 

er meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn. Voor komend school-

jaar zullen we een extra groep opstarten. Dit betekent dat er 

ook een extra leerkracht nodig is. De extra leerkracht is geen 

probleem omdat de Toermalijn een populaire school is onder 

leerkrachten. Het nadeel is echter, dat deze collega’s van an-

dere scholen binnen ons bestuur komen. Hierdoor zal er dus een 

‘gat’ komen op een collega-school. Ook dit gat zal vervuld 

moeten worden etc. Kortom, het probleem verschuift. 

 

Vanmorgen hebben we op school gesproken over het leraren-

tekort binnen het bestuur. Wat kunnen WIJ doen om het lera-

rentekort op onze scholen op te vangen? Hierbij werden mooie 

dingen genoemd die wij meenemen in het overleg met het be-

stuur. 

Ook hebben we samen een escalatieladder opgezet. Hierin be-

schrijven we de stappen die we zullen zetten bij uitval van leer-

krachten. Daarnaast hebben we naar de groepsindeling van 

komend schooljaar gekeken.  

 

Nationale voorleesdagen 

Op woensdag 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van 

start gegaan. Totdat een kind zeker 12 jaar oud is, blijft voorge-

lezen worden leuk én nuttig. Uit onderzoek is gebleken dat het 

naast de taalvaardigheid ook goed is voor de ontwikkeling van 

de concentratie, het sociale leven, het empathisch vermogen 

en zelfs de rekenvaardigheid. 

Maar de allerbelangrijkste reden om veel voor te lezen is ook de 

meest voor de hand liggende: het is gezellig en mooie verhalen 

kun je je leven lang met je mee dragen. Doen dus! En ook: laat 

de kinderen aan elkaar voorlezen! 

 

Hieronder vindt u een aantal voorlees-tips.  

· Als uw kind het nog moeilijk vindt om zelf een boek te kiezen, 

kies dan een boek dat dicht bij de belevingswereld van uw kind 

ligt.  

· Probeer verschillende soorten boeken aan te bieden. Denk 

hierbij ook aan gedichten of informatieboeken.  

· Maak van het voorleesmoment echt een ritueel. Bijvoorbeeld 

iedere dag gezellig na het eten op de bank of in bed voor het 

slapen gaan. Kinderen houden ervan om te weten waar ze aan 

toe zijn.  

· Door hetzelfde boek vaker voor te lezen, ontdekken kinderen 

weer nieuwe dingen en krijgt het verhaal meer diepgang.  

· Bereid uw kind voor op het verhaal. Lees de titel, bekijk de kaft  

en voorspel waar het boek over zal gaan. Uw kind zal nieuws-

gierig worden naar het verhaal.  

· Stel vragen aan uw kind. Heeft het zelf weleens zoiets meege-

maakt? Hoe zou de hoofdpersoon zich voelen? Waar speelt het 

verhaal zich af?  

· Laat uw kind het verhaal voorspellen. Door te vragen wat er 

allemaal kan gebeuren in het verhaal, moeten kinderen goed 

nadenken. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter 

naar oplossingen te zoeken voor problemen.  

· Leg moeilijke woorden uit als de betekenis onvoldoende uit de 

context van het verhaal te halen is. U kunt het aanwijzen op een 

plaatje of er een ander woord voor in de plaats zetten. Omzeil 

moeilijke woorden niet, hier leren kinderen juist veel van.  

· Geef zelf het goede voorbeeld. Praat vol enthousiasme over 

boeken, probeer zelf boeken te lezen in bijzijn van uw kind en 

ga samen naar de bibliotheek of (kinder)boekhandel. Zo stimu-

leert u het enthousiasme van uw kind in het lezen. 

 

In alle groepen is er aandacht besteed aan de Nationale Voor-

leesdagen. 

Vorige week hebben bijna alle kinderen uit groep 7 voorgele-

zen bij de kleuters en in groep 4/5. De kinderen kwamen in het 

kader van de nationale voorleesweek zélf op het idee om dit te 

gaan doen. Ze hebben een passend boek gezocht en waren 

druk met oefenen. Ze vonden het 

heel spannend om te doen.  

De kleuters vonden het natuurlijk 

fantastisch om voorgelezen te 

worden door deze 'grote' kin-

deren. In tweetallen en in kleine 

groepjes waren ze door de hele 

school te vinden.  

Ook hebben twee meiden voor-

gelezen in groep 4/5. Zij lazen voor 

aan de hele klas! Bij terugkomst 

waren ze allemaal erg trots op 

zichzelf en ze zijn van plan om dit 

vaker te gaan doen! Trots op deze 

groep!  
 

Samen muziek maken! 

In één van de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen, dat 

er bij Soli de mogelijkheid was om samen met uw kind in één 

dag een muziekinstrument te leren bespelen. Van De Toermalijn 

is Carlijn Korf samen met haar moeder die uitdaging aange-

gaan. Na een dag oefenen met meester Henk lukte het Carlijn 

om in een heus orkest mee te spelen op trompet. Wat een top-

per! Houd u de nieuwsbrief in de gaten. Er komt vast nog een 

herhaling van deze succesvolle dag. 

 

Afzeggen sporttoernooien 

Veel leerlingen van de Toermalijn worden opgegeven voor 

sporttoernooien. Dat is natuurlijk erg leuk! Maar helaas zien wij 

ook dat er vervolgens afmeldingen zijn. Hierdoor wordt het soms 

een hele puzzel om nieuwe teams te maken. Hierdoor moeten 

wij andere leerlingen teleurstellen omdat zij dan bij een andere 

groep geplaatst worden of het team moet zelfs afgemeld wor-

den. 

Daarom willen wij u vragen goed na te denken over het opge-

ven en afzeggen van deelname aan de sporttoernooien. Dit, 

om teleurstelling bij de andere kinderen te voorkomen. 



Ingestuurd bericht: SportMix Krav Maga (groep 1 t/m 4)  

Vrijdagmiddag van 13:40 tot 14:40 wordt de SportMix georgani-

seerd in de gymzaal van de Parnassiaschool (Wulverderlaan 3 

Santpoort-Noord).  

De SportMix is een goede en leuke manier om uw kind kennis te 

laten maken met verschillende sporten. Iedere periode wordt er 

één sport aangeboden, een periode bestaat uit 4 à 5 lessen. 

Voorbeelden van sporten die aangeboden worden zijn: gym, 

tuimelen, voetbal, hockey enz. De SportMix is voor de kinderen 

van groep 1 t/m 4. De SportMix is het hele schooljaar, alleen in 

de vakanties is er geen les.  

 

Sport- en spelactiviteiten  

Vrijdag 31 januari starten we met Krav Maga gegeven door Try-

force. Krav Maga is een Israëlische verdedigingsport. De kin-

deren leren op spelende wijze voor zichzelf op te komen en 

technieken om zichzelf te verdedigingen.  

 

Planning: Vrijdag 31-01 / 07-02 / 28-02/ 06-03/ 13-03  

Tijd: 13.40- 14.40 uur       

Locatie: Gymzaal de Parnassiaschool  

Kosten: €15.00  

 

Let op: deze periode bestaat uit 5 lessen.  

Doet uw kind ook mee? Aanmelden voor de SportMix Dansen 

kan via de website: https://www.sportpasvelsen.nl/  

 

Met vriendelijke groet,  

Adrie Engel Buurtsportcoach  

aengel@sportsupport.nl 

Nieuws vanuit ‘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 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: leerlingen VRIJ i.v.m. sta-

king 

 


