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Update voor ouders 

We zijn ongelofelijk trots op de enorme ontwikkeling die we in 

een week hebben gerealiseerd. Onderwijs op afstand en voor 

u in de huiskamer, digitaal overleggen, contact met elkaar, met 

u als ouder en met de kinderen. Ons werk en dat van u is totaal 

veranderd. We voorspellen ook nog niet klaar te zijn met het 

aanpassen. Iets wat vandaag de waarheid is, kan morgen ach-

terhaald zijn. De snelheid van alle veranderingen kan stress ge-

ven, het vraagt flexibiliteit, heel goed afstemmen en goed com-

municeren.  

De nieuwe minister voor Medische Zorg verwoordde het zo: “Dit 

is een sprint en een marathon tegelijk.” De verandering vraagt 

nu van ons (wij als leerkracht en u als ouder) een topprestatie, 

maar het zou zo maar zo kunnen zijn, dat we deze inspanning 

ook na 6 april moeten kunnen blijven leveren. 

 

Het thuis verzorgen van onderwijs, is niet alleen voor ons zoeken. 

Ook u als ouder zal stoeien met deze rol. Sommigen gaan voort-

varend te werk, anderen vinden het moeilijk en doen hun best.  

Hierbij complimenten aan alle ouders van de Toermalijn! We 

merken dat jullie en de kinderen heel goed bezig zijn!! Wij ge-

nieten enorm van alles wat we zien en horen! Zet m op weer 

komende tijd! 

 

  

 

 

 

 

 

Tips voor ouders vanuit Atlant 

Opeens moet u vanuit huis toezien op het schoolwerk van uw 

zoon of dochter en de dag inplannen met leeractiviteiten. Uw 

kind vraagt misschien om begeleiding of is snel klaar met de op-

drachten vanuit school, waardoor er verveling toeslaat. In dit 

bericht willen we u graag wat tips meegeven, waar u en uw 

kind hopelijk iets aan hebben.  

 

Tip 1: planning van de dag en week 

Maak een dag- en weekplanning voor uw kind en probeer een 

vast ritme aan te houden. Het is voor uw kind fijn om te weten 

wat er van hem/haar verwacht wordt. Zorg dat deze planning 

zichtbaar is voor uw kind. Voor de jongsten kunt u bijvoorbeeld 

werken met plaatjes of pictogrammen die de activiteiten weer-

geven. Voor de wat oudere kinderen kunt u het opschrijven. 

Wissel de taken van school af met spel/buiten spelen/beweging 

en pauze.  

 

Tip 2: thuis is thuis, school is school 

Thuis is thuis en anders dan school. Ga dus alternatieve dingen 

doen als een spelletje Monopoly of Yahtzee. Daar leren kin-

deren goed van rekenen. Of kijk naar het jeugdjournaal en stel 

daar een paar vragen over aan uw kind. Dit is goed voor het 

begrijpend luisteren, wat uiteindelijk ook helpt bij het begrijpend 

lezen.  

 

Tip 3: werk met een beloningssysteem 

De wereld verandert snel. Kinderen blijven echter kinderen. Op-

eens moet u erover nadenken hoe u uw eigen werk combineert 

met de kinderen die de hele dag thuis zijn en mogelijk op de-

zelfde computer als u moeten werken. Wat voor u wellicht zou 

kunnen helpen is een beloningssysteem voor thuis. Laat kin-

deren met taken punten verdienen. Bij genoeg punten hebben 

ze bijvoorbeeld de volgende dag een broodje knakworst als 

lunch verdiend.  

 

Tip 4: spel en beweging  

Wandel, fiets of step een blokje om. Een frisse neus halen is nog 

steeds niet verboden, maar wees wel voorzichtig met contac-

ten van buitenaf. Hond uitlaten, trampolinespringen (mocht u 

er een in de tuin hebben), stukje skaten of bellenblazen zijn leuk 

om tussendoor te doen. Kijk ook even of de gymdocent van uw 

kind bewegingslessen aanbieden via classroom.  

 

Tip 5: lezen 

Niet alle kinderen houden evenveel van lezen. Wel is lezen heel 

belangrijk voor kinderen. Wanneer kinderen het lezen niet goed 

onderhouden, gaan zij vaak hierin achteruit. Dit merk je soms 

ook al na de zomervakantie. Maak het lezen daarom leuk voor 

uw kind en maak bijvoorbeeld een leesbingo. Hierop kunnen 

activiteiten staan, bijv.: lees 5 minuten een boek op de wc, lees 

10 min. met een zonnebril op. Goede voorbeelden zijn te vinden 

op internet. 

 

Tip 6: betrek je kind bij activiteiten in huis 

Laat je kind helpen bij het maken van het eten. Producten tel-

len, wegen en meten is heel leerzaam. Of bak samen met je 

kind koekjes of zoek een recept uit wat jullie samen kunnen ma-

ken. Begrijpend lezen komt bij het lezen van een recept van pas 

en wordt zo geoefend zonder dat je kind dit in de gaten heeft.  

 

Tip 7: zorg voor jezelf en elkaar 

Niet alle tips zullen uitvoerbaar zijn als u thuiswerkt. Daarom de 

laatste en belangrijkste tip: zorg goed voor jezelf en elkaar! 

 

Nieuws van OOK pedagogisch 

Heel onderwijsland staat al ruim een week voor een grote uit-

daging. Wat een onrustige maar ook ‘bijzondere’ tijd om met 

elkaar te ervaren. 

Mochten er kinderen/ouders tijdens de opvangperiode op 

school specifieke ondersteuning nodig hebben waarin OOK iets 

kan betekenen dan staan wij hier absoluut voor open. Wij zijn 

bereikbaar via de mail of telefoon (06 25188080 of 06 54993030).  

 

Voor iedereen is het een uitzonderlijke situatie waarin we moe-

ten denken in oplossingen en klaar staan voor elkaar. 

 

NOOD opvang Velsen 

Vanuit de Toermalijn zijn er enkele leerlingen die gebruik maken 

van de noodopvang die verzorgd wordt door Stichting Welzijn 



Velsen. Wanneer uw kind naar deze opvang gaat, wilt u 

hem/haar dan de laptop en het huiswerk meegeven? Daar 

gaan zij graag samen met uw kind mee aan de slag. Wel zo fijn 

om dan te weten wat het huiswerk is (of om wachtwoorden 

mee te geven zodat zij dit kunnen uitzoeken met uw kind). Ver-

geet ook de lunch en het 10 uurtje niet. 

Werkt u in de vitale sector en heeft u geen andere oplossing 

kunnen vinden voor het opvangen van uw kind(eren)? Dan 

kunt u een mail sturen naar directie.toermaijn@atlantbo.nl.  

 

Evenementen afgelast 

Het kabinet kondigde maandag nieuwe maatregelen aan om 

de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo ook het 

verbod op het houden van evenementen, samenkomsten en 

bijeenkomsten tot 1 juni. Het onderwijs valt hier niet onder. Dins-

dag 31 maart horen wij of de school langer dicht blijft. Helaas 

hebben wij hierdoor de volgende activiteiten afgelast/ver-

plaatst: Paasfeest (krijgt wellicht een andere vorm zonder het 

klaarmaken van elkaars ontbijt), Lustrum (wordt verplaatst, da-

tum wordt later bepaald), IEP-eindtoets groep 8, verkeersexa-

men groep 7 (wordt mogelijk verplaatst, datum nader te bepa-

len), kamp groep 8 (hier willen we nog zeker iets mee!! Hoe of 

wat wordt nader bepaald), Move Mates (opleiding groep 7 

wordt later vervolgd, staat nu even stil) en helaas lis ook de 

Avond4daagse afgelast. 

 

Juf Denise heeft een dochter! 

Dinsdag 17 maart is Evi Lize Vos 

geboren. Het gaat heel goed 

met juf Denise en Evi. Ook haar 

broer Mees is heel trots! We 

wensen juf Denise heel veel ge-

luk! 

 

Vervanging juf Kim 

Wanneer de school weer open 

zal gaan, is juf Kim al met zwangerschapsverlof. Zij zal tot de zo-

mervakantie vervangen worden door juf Cindy Struiken Boudier. 

Juf Cindy heeft al enkele dagen meegelopen in de groep en zij 

heeft er veel zin in! 

We wensen juf Kim een fijne tijd en zien haar na de zomerva-

kantie weer terug op de Toermalijn. 

 

Internetstoring vrijdag 27 maart 

Enorm onhandig, maar wel waar! Vrijdag 27 maart pleegt Ziggo 

onderhoud aan het netwerk. Tijdens dit onderhoud kan internet 

of telefoon van Ziggo af en toe uitvallen. Het onderhoud vindt 

de hele dag plaats, hier kunt u hinder van ondervinden. Na het 

onderhoud moet alles het weer goed doen. Om deze reden 

zullen de leerkrachten vandaag ook het werk van vrijdag alvast 

plaatsen. 

 

Techniek op de Toermalijn 

Afgelopen vrijdag was het Techniek dag voor de leerlingen van 

de Toermalijn. Ondanks dat wij het programma niet op school 

hebben kunnen draaien, hebben alle leerlingen een opdracht 

opgestuurd gekregen. We hebben heel veel mooie foto’s en 

filmpjes mogen ontvangen! Heel erg leuk om te zien en wat zijn 

jullie goed bezig, talentjes in de dop! 

 

Actie: Stuur een kaart 

Enkele groepen hebben als huiswerk een kaart voor de mensen 

in het verzorgingstehuis geschreven. Zie hieronder het resultaat! 

Bedankt voor jullie prachtige werk, daar zullen de bewoners 

heel blij mee zijn! 

 

Agenda 

… 
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