
 

Informatiebulletin, 2 juli 2020  
 

Afsluiting  

Hierbij ontvangt u het laatste informatiebulletin van dit school-

jaar. Het was een bewogen jaar voor alle partijen. Ook voor u als 

ouder is het een tijd geweest om nooit te vergeten. Het thuison-

derwijs heeft een beroep op ouders gedaan, wat voor velen een 

pittige (soms onmogelijke) klus was. Wij zijn enorm blij met uw in-

zet en aanvullende tips en tops die wij meenemen voor de toe-

komst. 

Het is fijn dat wij de laatste periode met volle groepen hebben 

kunnen afsluiten. De verwachting is dat wij ook volgend school-

jaar weer met volle groepen kunnen starten. Maar zeker weten 

doen wij het natuurlijk nooit. 

Mogelijk blijven de wisselende start- en eindtijden bestaan. Wij 

zullen een vierde kleutergroep opstarten dus naar verwachting 

wisselt er bij de groepen 1/2 iets m.b.t. de starttijd. Hierbij kunt u 

denken aan 5 minuten tussentijd i.p.v. 10 minuten. 

En ook het traktatiebeleid zal versoepeld worden. Dat is vast voor 

velen een opluchting      . 

 

Voor nu hebben wij nog geen zicht op wat ons de komende we-

ken gaat brengen m.b.t. aanpassingen vanwege het Coronavi-

rus. De vragen die u als ouder heeft, hebben wij als school ook. 

De laatste week van de zomervakantie kunt u van ons het eerste 

informatiebulletin van het nieuwe schooljaar verwachten, 

waarin wij u over mogelijke aanpassingen informeren.  

Maar nu eerst …. tijd voor ontspanning! 

 

Groep 2 glijdt de school uit 

Afgelopen woensdag hebben 

alle kinderen van groep 2 hun 

eerste rapport mee naar huis 

gekregen. Vervolgens gleden 

zij via de glijbaan onze school 

uit!  

Ouders hebben na afloop 

voor een heerlijke versnape-

ring gezorgd waar de kinderen 

zichtbaar van genoten heb-

ben. Bedankt voor het regelen 

van deze mooie afsluiting! 

 

Bericht vanuit de Ouderraad: 

Eerder heeft in het informatiebulletin iets kunnen lezen over de 

besteding van de ouderraadgelden (waar u als ouder een bij-

drage aan heeft geleverd). Echter was dit bericht niet direct 

vanuit de ouderraad geschreven (maar in opdracht van de OR) 

dus hierbij een aanvulling: 

 

Beste ouders, 

Door de coronacrisis zijn er helaas een aantal jaarlijkse evene-

menten niet doorgegaan voor de kinderen, zoals sportevene-

menten en het schoolreisje. Hierdoor is ook niet al het schoolgeld 

besteed in dit schooljaar. We begrijpen dat hier vragen over le-

ven onder de ouders. In de laatste vergadering van de Ouder-

raad op 19 mei hebben we als ouderraad besloten dat we 

graag zien dat het geld alsnog dit jaar voor de kinderen wordt 

gebruikt. En wat is er nou mooier dan de kinderen zelf hierover te 

laten beslissen! Wij hebben de leerlingenraad gevraagd om met 

ideeën te komen. De leerlingen van de leerlingenraad hebben 

aangegeven dat het deel van de groepen 1/2 naar de juffen 

gaat ter besteding van het onderbouwplein. Zij denken aan een 

nieuwe kar of aanvulling m.b.t. de natuurtuin in de vorm van een 

huisje of keukentje. Voor het bovenbouwplein geven zij aan 

graag kunstgras op het voetbalveld te willen en als dit financieel 

gezien niet lukt dan iets kleins om te klimmen/klauteren. Hier 

wordt naar gezocht en na de vakantie zullen wij laten weten wat 

wij met het geld hebben gedaan. 

 

Wij als Ouderraad zijn erg blij dat er mooie doelen zijn gekozen 

en we hopen dat alle leerlingen hier plezier aan hebben! 

 

Groeten,  

de leden van de Ouderraad 

 

Bericht voor groep 8 van minister Arie Slob 

Op 27 juni 2020 hebben alle groep 

8-leerlingen in Nederland een brief 

gekregen van de minister van Basis- 

en Voortgezet Onderwijs en Media, 

Arie Slob. Met deze brief wil de 

minister laten weten dat hij de 

afgelopen tijd aan de leerlingen 

gedacht heeft. Door het 

coronavirus eindigde het laatste 

schooljaar van deze leerlingen 

anders dan ze gehoopt hadden.  

Mooi initiatief! 

 

Groep 8 zwaait uit! (ingezonden door de juffen) 

Wat een bijzonder schooljaar hebben we met zijn allen beleefd. 

We hebben uitgekeken naar het schoolkamp, de musical en alle 

uitjes die hierbij horen. Dit jaar ging alles even anders. Na veel 

gesprekken en geregel hebben we gelukkig een heel leuk en 

gezellig kamp gehad, op school. Het slapen op school zal de kin-

deren altijd bijblijven. Dat was heel bijzonder om mee te maken. 

Ook de vossenjacht was een daverend succes met hulp van 

vele ouders, juffen en de meester. Daarnaast hebben we een 

prachtige musical op de bühne neergezet, één om trots op te 

zijn.  

Dinsdag hebben alle kinderen van groep 8 hun laatste rondje 

gelopen door de hele school. In het speellokaal kreeg iedereen 

een mooie anekdote over zichzelf te horen, waarna ze hun 

ronde langs alle klassen mochten gaan, zwaaiend vanaf de 

kleuters tot aan groep 7. In sommige lokalen werden ze zelfs ge-

trakteerd op een mooi zelfgemaakt lied. Eenmaal op het plein 

(lopend over de rode loper) werd iedereen met een luid applaus 

onthaald door alle ouders, broertjes en zusjes. We hebben nog 

éénmaal een liedje gezongen uit de musical, waarna ze alle-

maal een mooi afscheidscadeau mochten ontvangen. Hieraan 

vast zat een mooie herinnering aan de Toermalijn met een USB-

stickje met hierop de musical.  

We wensen alle leerlingen heel veel succes op de middelbare 

school!  

 

 



Genieten 

Alle kinderen hebben afgelo-

pen dinsdag kunnen genieten 

van een bekertje schaafijs. Dit 

was een actie van alle leer-

krachten omdat zij op hun juf-

fendag niet hebben kunnen 

trakteren. De ouderraad kwam 

met dit leuke idee en hebben 

alles geregeld. 

Bedankt voor jullie hulp! 

 

De OR zoekt nieuwe leden! (in-

gezonden door Ouderraad) 

De Ouderraad van de Toermalijn is de laatste jaren wat uitge-

dund en dus is er plek voor nieuwe enthousiaste ouders die ons 

willen komen helpen. De OR noemen we zelf ook wel liefdevol 

de ‘feestcommissie’, omdat wij de leerkrachten bijstaan in de or-

ganisatie en uitvoering van de allerleukste schooldagen van 

onze kinderen. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Palmpasen, 

schoolvoetbal en uiteraard de Avondvierdaagse. Daarnaast zijn 

we aanspreekpunt voor ouders en denken we mee over hoe we 

onze geweldige school nog beter en leuker kunnen maken.  

 

We vergaderen een paar keer per jaar en alle activiteiten wor-

den vooraf verdeeld waardoor het zelfs voor  drukbezette ouders 

goed te combineren is. Ikzelf zit nu al een aantal jaar met veel 

plezier in de OR en vind het ideaal om zo naast al mijn andere 

bezigheden toch nauw betrokken te zijn bij de schoolactivitei-

ten.  

 

Gezien de huidige bezetting (allemaal moeders) en de aard van 

sommige werkzaamheden (podium en partytenten opbouwen, 

verlichtingsplannen en buitenstopcontacten) gaat onze voor-

keur uit naar aanvulling in de vorm van sterke papa’s. Maar ui-

teraard mogen ook enthousiaste mama’s zich aanmelden.  

Dat kan heel makkelijk door een mailtje te sturen naar toerma-

lijnor@gmail.com of één van ons aan te spreken op het school-

plein.  

 

We horen graag van je!  

Helleke Demmers, moeder van Damian, OR-lid sinds 4 jaar 

 

Zomerprogramma voor de jeugd van 4 – 20 jaar (ingezonden) 

Om er ondanks de coronamaatregelen een mooie zomer van te 

maken, heeft de gemeente samen met een aantal organisaties 

een zomerprogramma opgesteld voor jongeren. Reddings-

zwemmen, voetballen, musicalles of zelfs duiken! Zo is er bijna 

elke dag wel iets te doen. Kijk voor meer informatie op vel-

sen.nl/zomerprogramma. 

 

Agenda: 

Vrijdag 3 juli: 12.00 uur start vakantie!! 

 

Wij wensen iedereen een     

hele fijne zomervakantie! 
 

 


