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Goed gestart, team compleet… 

Op de Toermalijn zijn wij het jaar lekker gestart. Team compleet, 

allemaal enthousiast, gezond en vol zin in het nieuwe schooljaar.  

Maar ook op de Toermalijn kan het voorkomen dat een collega 

zich meldt met keelpijn. Tsja, "vroeger" zou je gewoon gaan wer-

ken. Paracetamolletje erin, keelsnoepjes mee en gaan! Nu 

schrijft het protocol voor dat je thuisblijft en je laat testen. Prima 

natuurlijk, veiligheid voor alles, maar in praktijk betekent dit, dat 

een leerkracht de hele week uitgeschakeld is door de enorme 

drukte bij de teststraten. Eén leerkracht missen is al lastig, maar ik 

ken scholen waar deze week meerdere collega’s uit voorzorg 

thuis moesten blijven. De eerste klassen zijn daar ook al naar huis 

gestuurd. En we zijn het schooljaar nog maar net begonnen… 

Voor alsnog gaat het goed en hebben wij afwezige leerkrachten 

kunnen vervangen.  

Het is ontzettend fijn dat ouders de kinderen thuishouden wan-

neer zij inschatten dat dit nodig is. Zo voorkomen wij dat hele 

groepen ziek thuiszitten. Het lastige van deze situatie is, dat de 

thuiszittende leerlingen wel vaak aan het schoolwerk willen/kun-

nen werken. In de periode dat wij thuis werkten was het dan ook 

extra fijn dat de methoden waarmee wij werken alle thuisac-

counts hadden opengezet. Echter was dit (tot onze grote verba-

zing!!) afgelopen periode niet meer mogelijk. Wij hebben al actie 

ondernomen (en blijven dit doen) om het thuiswerk toch weer 

online te kunnen laten plaatsvinden. Wij hopen snel op resultaat 

en tot die tijd vragen wij ouders, wanneer het kind langer dan 

twee dagen afwezig is, het werk op school op te (laten) halen. 

Dit natuurlijk in afstemming met de leerkracht.  

 

Informatieavond geannuleerd 

Helaas kunnen wij de informatieavond van de groepen 3 en 8 

niet door laten gaan. Groep 3 heeft (net als alle andere groe-

pen) een informatiebrief meegekregen en de ouders van groep 

8 krijgen een film met alle informatie. Wanneer er bij u als ouder 

toch nog vragen zijn kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de 

leerkracht. Schroom niet om een mail te sturen of naar de school 

te bellen! 

 

AVG en privacy 

U heeft in het verleden, via de schoolapp onder de knop ‘formu-

lieren’, aangegeven wat uw wensen zijn voor uw kind ten aan-

zien van bijvoorbeeld het maken en plaatsen van foto's. Als er 

geen veranderingen zijn in deze wensen, dan blijven ze voor het 

komende schooljaar automatisch weer op dezelfde manier ge-

noteerd. Wil u toch iets aanpassen aan de AVG-wensen, dan 

horen we dat graag van u via de leerkracht. 

 

Schoolvolleybal en schoolkorfbal 

Op woensdag 14 oktober 2020 vindt in 

sporthal Zeewijk  IJmuiden het school-

volleybaltoernooi plaats. De activiteit is 

bedoeld voor kinderen uit de groepen 

5 t/m 8.  
 

Korfbalvereniging DKV organiseert 

weer het schoolkorfbaltoernooi in de gemeente Velsen. Dit is 

voor de kinderen uit de groepen van 3 t/m 6. Net als vorig jaar is 

het toernooi indoor in sporthal Zeewijk.  Het toernooi wordt ge-

houden op zaterdag 17 oktober 2020 in sporthal Zeewijk. 

De start is om 9 uur en duurt tot ongeveer 14:00 uur. 

 

Meester Freek coördineert de deelname aan alle sportactivitei-

ten voor de leerlingen van de Toermalijn. Afgelopen week heeft 

meester Freek alle ouders van de betreffende groepen een be-

richt over bovenstaande activiteiten gestuurd (via de persoon-

lijke inbox). BEWEGING is een Pijler van onze school dus wij hopen 

op een hoge opkomst. Dit jaar is er namelijk een prijs in de wacht 

te slepen voor de sportiefste school van Velsen. De school waar-

van de meeste leerlingen komend schooljaar aan sporttoer-

nooien meedoen, verdient deze titel!  

 

Fietsen op het plein 

Het valt ons op dat er nog vaak gefietst wordt op het school-

plein. Omdat er veel ouders (met kinderen) op het schoolplein 

staan, is dit geen veilige situatie. Wilt u uw kind hierop aanspre-

ken wanneer u het ziet gebeuren? Alvast bedankt. 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september gaat het weer van start: de Kinder-

boekenweek 2020! De Kinderboekenweek wordt op de Toerma-

lijn ieder jaar groots aangepakt met de officiële opening, een 

kleedjesmarkt, ouders die komen voorlezen en natuurlijk de kijk-

avond. Dan zijn alle meesters en juffen verkleed en zingen we 

jullie welkom in de school, die helemaal verlicht en versierd is. 

Helaas kunnen dit jaar door de corona maatregelen een hoop 

van deze feestelijke activiteiten niet doorgaan. Daarom is de 

commissie nu al druk bezig met een alternatieve invulling voor 

de Kinderboekenweek. Ook u als ouder gaat er iets van zien.  

Het thema van dit jaar is 'En toen'.  

We gaan terug in de tijd en brengen door middel van boeken 

de geschiedenis tot leven. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat 

houden we nog even geheim... 

 

HackShield (voor kinderen van 8-12 jaar oud) 

De wethouder voor digitalisering en informatisering, vraagt ons 

leerlingen te motiveren om mee te  doen aan het project Hack-

Shield.  HackShield is een game die kinderen tussen de 8 en 12 

jaar  weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit.  

Deze week start HackShield  in heel Noord-Holland! Morgen krij-

gen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 meer informatie hier-

over toegestuurd via de schoolapp (persoonlijke inbox). 

 

Agenda: 

Vrijdag 4 september: startgesprekken 


