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Zomervakantie 

Aan het eind van het vorig schooljaar zongen wij in de school 

nog vrolijk de Zomerblues. Een eindeloos lange zomervakantie in 

het verschiet. Maar zoals altijd: het is ook zo weer voorbij. Nu 

breekt er weer een periode aan van regelmaat die menig ouder 

ook wel prettig vindt.  

Wij wensen iedereen een mooi en succesvol schooljaar. 

 

 
Nieuwe start 

Afgelopen week hebben alle leerkrachten hun lokalen weer ge-

zellig ingericht. Er hangt al een gezellige sfeer in de school. Dit 

zullen we voortzetten wanneer straks alle leerlingen het school-

gebouw weer met frisse moed zullen binnentreden. 

Dit schooljaar starten wij met een extra kleutergroep. Deze groep 

bevindt zich in het lokaal van ’t Kwakersnest. In de vakantie is er 

hard gewerkt om het lokaal van de peuterspeelzaal op te knap-

pen en opnieuw in te richten. De peuterspeelzaal en ’t Kwakers-

nest zullen beide gebruik maken van dit nieuw ingerichte lokaal. 

 

Ook zullen er enkele nieuwe collega’s starten op de Toermalijn. 

Meester Freek komt de gymlessen verzorgen op maandag en 

woensdag. Meester Sander komt ondersteuning bieden in de 

groepen 3 (do, vrij) en 8 (ma). Juf Kristel zal samen met juf Ingrid 

de nieuwe kleutergroep draaien en juf Frederique komt als vaste 

inval juf binnen het bestuur werken. De Toermalijn is haar stam-

school dus wanneer er geen invalwerk is, zal zij op de Toermalijn 

aanwezig zijn voor ondersteuning en extra taken. 

We wensen de collega’s een mooie tijd op de Toermalijn! 

 

Vanaf dit schooljaar zijn wij op woensdag 15 minuten later uit 

dan u gewend bent. Wij zijn op woensdag voortaan 

12.30 uur uit. 

 

Corona maatregelen 

Vóór de zomervakantie (donderdag 4 juni) hebben wij u middels 

een brief op de hoogte gebracht van een aantal praktische as-

pecten rondom veiligheid en hygiëne waar wij rekening mee 

dienen te houden. Ook na de zomervakantie blijven deze maat-

regelen van kracht. Wel hebben wij in overleg met andere scho-

len van het bestuur enkele aanpassingen gedaan.  

Hieronder leest u welke dit zijn: 

- Traktatiebeleid: Er mag weer getrakteerd worden! Wel moet de 

traktatie verpakt zijn of iets dat niet eetbaar is. Helaas laten wij 

de leerlingen nog niet langs de meesters/juffen gaan. 

- Op het bovenbouwplein hebben we een kleine aanpassing ge-

daan m.b.t. groep 3. De INGANG van het plein is voor de leer-

lingen en ouders van groep 3 tevens een UITGANG. Dit, omdat 

de leerkracht met de kinderen mee naar buiten loopt en zo be-

ter zicht heeft op de ouders die de leerlingen op komen halen. 

- Gymmen mag weer in de zaal. 

- Starttijden zijn iets aangepast voor groepen 1/2. Meer hierover 

leest u onder het kopje ‘starttijden’.  

 

Enkele belangrijke punten die vóór de zomervakantie van kracht 

waren en dus zo blijven: 

Algemeen:  

- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te wor-

den.  

- Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand bewaard worden.  

- De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

Leerlingen komen met gewassen handen op school.  

- Buitenspelen gebeurt in een vaste groepssamenstelling. De 

groepssamenstelling zal bestaan uit één of twee groepen en niet 

meer. Deze samenstelling zal tijdens alle pauzes (incl. TSO) ge-

hanteerd worden.  

- Vaste vrijwilligers kunnen weer aanwezig zijn op school. Dus ook 

de TSO-medewerkers.  

- Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ 

verzorger(s). Voor oudergesprekken zullen wij mogelijk een uit-

zondering maken wanneer de leerkracht dit wenselijk vindt.  

- Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in de school. Bij uitzon-

deringen afstemmen met directie. 

- Wij gebruiken verschillende in- en uitgangen. Kleuters worden 

op het kleuterplein weer door ouders afgezet en de leerkrachten 

zullen de leerlingen opvangen in de daarvoor bestemde vakken. 

Er is één vak bijgekomen voor groep 1/2D. Dit vak is bij de in-

gang meteen links. 

- Leerlingen komen voor zover het mogelijk is, alleen naar school. 

- Leerlingen waarbij dit niet mogelijk is worden gebracht door 

één verzorger.  

- Ouders mogen het plein WEL opkomen. De stoep rondom de 

school is smal en biedt wellicht niet genoeg plaats. Dit geldt voor 

beide pleinen! Wij vragen u wel de juiste looproute te volgen. 

- Bij de hoofdingang staat aangegeven welke in-en uitgangen 

de leerlingen zullen gebruiken. Dat zal de eerste dag even wen-

nen zijn maar daarna gaat het vanzelf. Juf Carla zal de eerste 

schooldag bij de hoofdingang staan om dit te begeleiden.  

 

Start- en eindtijden 

De groepen 4 t/m 8 houden de verlangde inlooptijd (net als vóór 

de vakantie). Zij kunnen tussen 8.20 – 8.40 uur binnenlopen. 

De groepen 1/2A, 1/2B en 3 houden de reguliere inloop aan van 

8.20 – 8.30 uur. 

De inlooptijd van de groepen 1/2C en 1/2D zal om 8.30-8.40 uur 

zijn. 

 

BELANGRIJK: Om bij de kleuteringang drukte te voorkomen, zul-

len de groepen 1/2C en 1/2D iets later naar buiten komen. Dit zal 

14.40 uur zijn.  

 

Wij willen alle ouders vragen het plein bij halen en brengen tijdig 

weer te verlaten. Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Ventilatiesysteem 

In het nieuws wordt regelmatig gesproken over het ventilatiesys-

teem in de scholen. Het ventilatiesysteem op de Toermalijn heeft 

altijd keurig onderhoud gehad. De volgende onderhoudsbeurt 

staat weer rondom de herfstvakantie gepland. Wellicht fijn voor 

u als ouder om te weten. 

 

Koffie ochtend op VRIJDAG 21 augustus 

Helaas hebben wij besloten de jaarlijkse koffieochtend niet door 

te laten gaan. Het is ontzettend jammer maar hopen op uw be-

grip. 

 

Gymrooster 

Woensdag 19 augustus starten de gymlessen weer. Het rooster 

kunt u vinden in de schoolapp. Komende week willen wij u vra-

gen alle gymspullen op orde te brengen (passend en voorzien 



van initialen) zodat alle leerlingen weer met 

veel plezier deel kunnen nemen aan 

de bewegingslessen. Komende twee 

weken zullen wij nog buiten gymmen 

i.v.m. een verbouwing in de Water-

loozaal. 

Maandag 17 augustus zullen de leer-

lingen op sportieve manier tijdens het 

buitenspelen al kennismaken met meester 

Freek Goedemans.  

 

Informatieavond 

Wij zullen geen informatieavond houden op school. Natuurlijk zul-

len we alle ouders van informatie voorzien. Alle leerkrachten ma-

ken een informatieblad met alle gegevens van het betreffende 

leerjaar. U krijgt alle informatie de tweede schoolweek (vrijdag 

28 augustus) via de schoolapp toegestuurd. Heeft u specifieke 

vragen, dan ben u natuurlijk altijd welkom om deze aan de leer-

kracht te stellen!  

Groep 8 heeft WEL een informatieavond aangezien dit een spe-

ciaal schooljaar is i.v.m. verwijzingen naar het voortgezet onder-

wijs. Meer informatie over de invulling van deze avond volgt.  

 

Agenda 

Onder de knop ‘agenda’ in onze schoolapp kunt u alle activitei-

ten van dit schooljaar terugvinden. Dit staat ook op onze site. 

Ook de vrije vrijdagen voor de groepen 1 t/m 4 staan in de app 

vermeld. 

 

Startgesprekken 

Vanaf dinsdag 18 augustus kunt u zich via de schoolapp inschrij-

ven voor een  startgesprek. Als ouder wordt u gevraagd te ver-

tellen hoe u uw kind ziet. Een kind kan thuis heel anders zijn dan 

op school en het is belangrijk om dat met de leerkracht te delen. 

Ook worden de verwachtingen die je van elkaar hebt, hoe je 

met elkaar omgaat en op de hoogte blijft, besproken.  

Het gaat hierbij om een gelijkwaardig gesprek tussen ouders en 

de leerkracht, waarbij de ouders aan het woord zijn.  

  

Vragen en onderwerpen die in het gesprek aan de orde kunnen 

komen:  

- Schets een beeld van uw kind (bijv. karaktereigenschappen, 

interesses, vrijetijdsbesteding);  

- Wat wil uw kind het komende jaar leren?  

- Welke uitdaging ziet u voor uw kind?  

- Heeft u ten aanzien van het nieuwe schooljaar zorgen, goede 

tips of vragen die u wilt delen?  

- Talenten van uw kind. Waar bent u trots op?  

- Wat werkt goed, wat helpt uw kind om beter te functioneren?  

- Ochtendritueel, thuissituatie. 

   

Ook de leerkrachten zien de meerwaarde van deze gesprekken. 

Het eerste contact is positief en neutraal, er kunnen afspraken 

gemaakt worden waar ouder en leerkracht later op kunnen te-

rugkomen. Bovendien vergemakkelijkt het startgesprek het han-

delingsgericht werken, omdat de leerkracht vanaf het begin een 

goed beeld van de leerling en ouders heeft. Persoonlijk contact 

is de basis van een goede relatie.  

  

Startgesprekken zijn geen verplichte gesprekken. Sommige ou-

ders hebben te maken met dezelfde leerkracht als vorig jaar en 

hebben misschien geen nieuwe ontwikkelingen te melden. In 

dat geval is het niet nodig om in te schrijven. 

  

In de groepen 6 t/m 8 nodigen we de leerlingen uit om bij het 

gesprek te zitten. 

   

De gesprekken vinden plaats in de week van 31 augustus t/m 4 

september 2020.  

 

BELANGRIJK: morgen besluiten wij met het team in welke vorm 

de gesprekken gevoerd gaan worden. Digitaal of fysiek kan per 

leerkracht verschillen. 

 

Agenda: 

Maandag 17 augustus: eerste schooldag! 

Woensdag 19 augustus: Swimming’s Cool gr. 7a, 7b en  8



 


