
Informatiebulletin, 12 maart 2020 
Update Coronavirus 

In een persconferentie die afgelopen middag heeft plaatsge-

vonden, kondigt premier Rutte aanvullende maatregelen aan 

om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabi-

net ziet vooralsnog geen reden om scholen te sluiten. Kinderen 

en jongeren zijn volgens de overheid niet de groep die de 

grootste risico’s lopen en het sluiten van scholen draagt 

daarom weinig bij aan de bestrijding van het virus. ‘We hebben 

al het personeel in de zorg, politie en brandweer heel hard no-

dig. Op het moment dat scholen sluiten wordt het voor hen las-

tig om te werken. We doen hiermee een beroep op alle lera-

ren.’, zei Rutte tijdens de persconferentie. 

Wij als school houden de ontwikkelingen omtrent de maatrege-

len nauwlettend in de gaten. Om 17.00 uur is er nog een overleg 

geweest waarvan wij de uitkomst nog niet weten. 

Ik heb zojuist met Annemarie (hoofdbestuurder) afgesproken 

dat zij voor alle Atlantscholen een brief voor ouders zal gaan 

maken. Dit zal zij morgen doen zodat zij ook de uitkomst van het 

overleg van 17.00 uur hierin mee kan nemen.  

Morgen hoort u meer van ons! 

 

Onze pijlers! 

Op onze website leest u over onze missie, visie, kernwaarden en 

onze vier pijlers. Vorig schooljaar heeft het team bovenstaande 

items besproken en aangescherpt.  

Wij werken vanuit de volgende vier kernwaarden:  

Ontwikkeling, Vertrouwen, Plezier en Verwondering. 

En vanuit deze kernwaarden werken wij aan onze vier pijlers:  

Techniek, Creatief, Muziek en Bewegen 

Om deze reden ziet u regelmatig iets over deze pijlers in de 

nieuwsbrief voorbijkomen. Vorige nieuwsbrief heeft u iets kun-

nen lezen dat binnen onze pijler muziek valt, namelijk de voors-

peelmiddag! Deze week leest u iets over onze extra inzet voor 

techniek en ook een stukje over Bewegen (sportpasbrochure). 

Zo proberen wij regelmatig iets over elke pijler in onze nieuws-

brief te plaatsen. 

 

Techniek op de Toermalijn! 

Op vrijdag 20 maart wordt er in de hele school extra aandacht 

besteed aan techniekles. De kinderen gaan in hun eigen groep 

aan de slag met techniekopdrachten die de eigen leerkracht 

heeft uitgezet in een circuitvorm.   

Om bij elk onderdeel genoeg begeleiding te hebben, vragen 

wij enthousiaste ouders die het leuk vinden om te helpen op 

deze dag. Het tijdsstip wanneer de groepen deze techniekles-

sen krijgen kan verschillen, omdat de groepen 1 t/m 4 in de mid-

dag vrij zijn. Vraag daarom, voordat u zich opgeeft, aan de 

leerkracht van uw kind hoe laat hij/zij deze technieklessen gaat 

geven. 

 

Leerlingraad vergadering 

Afgelopen week is de leerlingraad weer bij elkaar gekomen. We 

hebben gesproken over het uitbrengen van een schoolkrant 

rondom het Lustrum dat in mei plaats zal vinden. Ook is er be-

sloten door te gaan met het scheiden van plastic afval in alle 

groepen. Dit gaat ontzettend goed en gaan wij nu doorzetten 

in de hele school! Daarnaast hebben we een prullenbak uitge-

zocht voor op het schoolplein. Verder hebben wij samen geïn-

ventariseerd welke speelmaterialen wij op het schoolplein aan-

gevuld willen hebben. 

 

Beweging op de Toermalijn en daarom… 

De Toermalijn is gevraagd voor de officiële uitreiking van de 

nieuwe sportpasbrochures. De Toermalijn kenmerkt zich als spor-

tieve school die aan heel veel sportactiviteiten meedoet, aldus 

de organisatie. Dit is de reden dat ze de lancering graag aan 

onze school koppelen. Het gaat om een officieel moment 

waarbij de wethouder van sport, Bram Diepstraten, de boekjes 

uit komt reiken aan een aantal kinderen. Natuurlijk zijn wij ont-

zettend trots dat juist onze leerlingen hiervoor gevraagd zijn! De 

uitreiking zal zijn op maandag 23 maart 9.15-10.00 uur. Dit is tij-

dens de gymles van gr 4-5. 

 

Paasfeest  

Dit jaar vindt de paasviering plaats op woensdag 8 april. De 

leerkrachten beginnen deze dag met het vertellen van het 

paasverhaal in de groepen. Daarna zullen de kinderen genie-

ten van een paasontbijt of hebben zij later die dag een paas-

lunch. Wat het gaat worden hoort u van de leerkrachten zelf. 

De paaslootjes worden maandag 30 maart met de kinderen 

meegegeven.  

De kinderen van groep 2 en 3 zullen ook dit jaar weer Palmpaas-

liedjes gaan zingen bij oudere mensen. Voor Palmpasen zullen 

er bij de hoofdingang en bij de ingang bij de onderbouw weer 

dozen worden neergezet waarin we lekkernijen verzamelen 

voor de oudere mensen. Verdere informatie ontvangt u binnen-

kort op de schoolapp.  

 

Met vriendelijke groet, de Paascommissie 

 

Schoolreisje groepen 3 t/m 7 

Er is verwarring over de datum van het schoolreisje ontstaan. 

Om deze reden benoemen wij het extra in deze nieuwsbrief. Het 

schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 zal zijn op donderdag 11 

juni 2020.  

 

Thema ‘de kuntsenaar in groep 1/2 

Gisterochtend hebben de groepen 1-2 het thema 'de kunste-

naar' afgesloten. Alle (groot)ouders waren uitgenodigd om een 

kijkje te nemen in het 

museum. De kinderen 

hebben hun meester-

werken getoond en uit-

leg gegeven over de 

wijze waarop het is 

vormgegeven. Om toe-

gang te krijgen, heb-

ben de (groot)ouders 

bij binnenkomst een 

kaartje gekocht. De op-

brengst hiervan komt 

ten goede aan het 

aanschaffen van nieuw 

buitenspeelmateriaal. 

 

 

 

 

 

 



 

De schoolbieb in zicht! 

Wij zijn heel blij dat wij vanaf volgend 

schooljaar starten met ‘De Bibliotheek 

op school’. Onze school is een samen-

werking aangegaan met de centrale 

bibliotheek. We gaan heel veel mooie 

nieuwe boeken op school krijgen en 

we krijgen hulp van een leesconsulent. 

Samen gaan we aan de slag om het 

leesplezier bij de kinderen te vergroten. 

Bij de ingang willen we een mooie eye-

catcher voor onze bibliotheek maken. 

We zouden van de roeiboot graag een 

boekenkastje maken. Welke lieve 

(groot)ouder wil 2 extra plankjes in de 

boot maken? De materialen worden 

uiteraard vergoed. Aanmelden kan bij juf Carla.  
 

Save the date: avond 4daagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Vrijdag 13 maart: groep 1 t/m 4 VRIJ! 

Donderdag 19 maart: Kangoeroewedstrijd groepen 6 t/m 8 

Vrijdag 20 april: TECHNIEK in alle groepen 


