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Update voor ouders 

Gisteren hebben de ouders via de schoolapp een enquête ont-

vangen. We zouden het fijn vinden als u deze invult zodat wij 

ons aanbod, waar mogelijk, nog beter kunnen afstemmen op 

de behoefte van leerlingen en ouders. We hebben de enquête 

zo eenvoudig mogelijk gemaakt zodat u er niet veel tijd aan 

kwijt bent. 

 

Wellicht voor u als ouder fijn om te weten dat wij momenteel op 

bestuursniveau al verder aan het werk zijn gegaan met nieuwe 

vraagstukken. Wat te doen wanneer de school weer open-

gaat? Wat kunnen wij mogelijk verwachten? Wat doen wij met 

niveauverschillen tussen leerlingen die naar verwachting ont-

staan zijn door thuisonderwijs? Hoe brengen wij de ontwikkelin-

gen van leerlingen in kaart? Wat hebben leerlingen en leer-

krachten straks nodig om de draad weer op te pakken? Cogni-

tief maar ook sociaal emotioneel. Nemen we de Cito straks af 

of niet? Hoe communiceren wij bovengenoemde punten met 

team en ouders? Etc. 

 

Genieten 

We krijgen regelmatig ontzettend 

leuke en mooie foto’s en filmpjes 

binnen waar wij echt van kunnen 

genieten! We willen iedereen be-

danken voor de betrokkenheid en 

de zorg voor het thuisonderwijs 

voor uw kind. Hiernaast een tip voor 

thuiswerkende ouders.  

Hieronder een huiswerkopdracht 

van groep 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School is dicht (herhaling) 

Wanneer u vragen heeft, is bellen naar school niet mogelijk. Het 

personeel is gevraagd vanuit huis te werken en er zal niet struc-

tureel iemand op school zijn. Dit hebben wij enkele weken ge-

leden vermeld in het informatiebulletin. Bij vragen kunt u terecht 

bij de leerkracht van uw kind of u kunt een mail sturen naar di-

rectie.toermalijn@atlantbo.nl 

Excuses voor het ongemak. 

 

Afgelast 

We hebben met alle Atlantscholen afgesproken om de school-

reisjes voor dit schooljaar te annuleren. Het is niet verstandig om 

met grote groepen op pad te gaan naar parken waar wellicht 

nog meer scholen naar toe gaan. Natuurlijk gaan wij in overleg 

wat wij besluiten n.a.v. de ouderraadgelden. Ouders hebben 

immers wel een bijdrage gedaan voor het schoolreisje en an-

dere festiviteiten die niet door kunnen gaan. Dit punt zal bespro-

ken worden in de eerstvolgende OR (ouderraadvergadering). 

Wanneer wij hier duidelijkheid over hebben, hoort u van ons. 

 

In het vorige informatiebulletin heeft u kunnen lezen dat het 

Paasfeest niet door kan gaan. Natuurlijk zullen wij hier vanuit 

school wel aandacht aan besteden.  

Wij willen jullie het volgende vragen:  

Jullie hebben vast wel gehoord van de 

berenjacht (mensen plaatsen een beer 

voor het raam zodat kinderen door de 

buurt op zoek kunnen gaan). Het lijkt 

ons leuk om dit met (zelf geknutselde) 

paaseieren te doen. De kinderen kun-

nen een paasei maken en deze op het 

raam plakken. Kinderen kunnen dan in 

de buurt paaseieren gaan zoeken.  

En misschien hangt er wel een paasei (met belangrijke bood-

schap voor jullie) op het raam naast de hoofdingang van de 

school??!! Succes! 

 

NOOD opvang Velsen (herhaling) 

Vanuit de Toermalijn maakt een enkele leerling gebruik 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 sa-

men 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). Vergeet 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.  

 

1 april!! 

Afgelopen woensdag was het 

één april. Meester Kaan had 

(via de leerkrachten) een mooie 

CITO-toets bewegingsonderwijs 

voor de leerlingen klaargezet. 

Jullie hebben massaal gerea-

geerd op deze toets. We heb-

ben heel veel leuke foto’s en 

filmpjes ontvangen. Voor som-

mige leerlingen was het een 

grote schrik na het oplossen van 

de laatste puzzel. Maar gelukkig 

konden heel veel leerlingen de lol van onze grap inzien. Top ge-

daan allemaal en bedankt voor de leuke reacties! En tot vol-

gend jaar 1 april      . 

 

Agenda: 

Vrijdag 3 april: Palmpasen 
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