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Blijf alert 

Op beide pleinen verloopt de in- en uitloop rustig. Het verzoek 

om uw kind door één ouder naar school ta laten brengen geldt 

nog steeds. Veel leerlingen komen zelfstandig naar school en 

dat is helemaal fijn! Ouders die hun kinderen brengen, willen wij 

verzoeken om vervolgens meteen het plein te verlaten. Op deze 

manier creëren wij genoeg ruimte voor andere ouders om de 

afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren.  

 

Terugkoppeling verkeerssituatie (vanuit gemeente Velsen) 

Afgelopen week hebben wij een terugkoppeling ontvangen van 

de observatie die door verkeerskundigen van gemeente Velsen 

is uitgevoerd op dinsdag 8 september om 8.15 uur. Hierbij de be-

langrijkste punten uit het verslag: 

 

Het verkeersbeeld rondom school komt overeen met het beeld 

dat bij (bijna) alle basisscholen bestaat. Veel ouders brengen kin-

deren met de auto, ook bij relatief goed weer. Dit brengen ge-

beurt vaak haastig en het liefst zo dicht mogelijk bij het school-

plein. 

 

Het brengen met de auto kan prima, maar parkeer de auto op 

een afstandje van school en loop naar de ingang. Hierdoor 

wordt de verkeersdrukte voor de ingang minder en de situatie 

overzichtelijker. Verderop in de Driehuizerkerkweg, richting de 

Wolff en Dekenlaan, en langs de Duin en Kruidbergweg is door-

gaans genoeg plek om even de auto kwijt te kunnen. De oproep 

aan ouders is dan ook: kom lopend of met de fiets. Als je echt 

met de auto moet, parkeer die dan een eindje weg van de 

hoofdingang. 

 

De vele geparkeerde voertuigen langs de Driehuizerkerkweg ter 

hoogte van de school, zorgen bij tijd en wijle voor een onover-

zichtelijke verkeerssituatie. Overstekende kinderen kunnen daar-

door (te) makkelijk over het hoofd worden gezien. Op de kruising 

tussen de Nicolaas Beetslaan en het fietspad wordt de voor-

rangsregel vaak genegeerd. Autoverkeer neemt vaak voorrang 

op fietsverkeer, terwijl de voorrang gelijkwaardig is. Ook werd ge-

constateerd dat fietsende scholieren vaak direct de stoep van 

de Nicolaas Beetslaan op schieten, om naar de ingang van de 

middelbare school verderop in de Nicolaas Beetslaan te gaan. 

Fietsen is niet gewenst, helemaal niet over een stoep die jonge 

kinderen als route naar school gebruiken. 

 

 Maatregelen die de gemeente treft: 

·  In de Driehuizerkerkweg is een verbod op stilstaan van kracht, 

aan de overzijde van de ingang naar de school. Dit verbod dient 

om meer overzicht voor overstekende kinderen te bewerkstelli-

gen. Om de ruimte rond de entree naar de school overzichtelij-

ker te maken, zal dit verbod op stilstaan ongeveer 50 meter wor-

den verlengd.   

 

·   In de Driehuizerkerkweg zal periodiek een snelheidsdisplay wor-

den opgehangen. Dit display toont voorbijrijdend verkeer de ac-

tuele gereden snelheid, en geeft een waarschuwing wanneer 

deze boven de 30km/h ligt. 

 

· De Driehuizerkerkweg staat op de nominatie om volgend jaar 

opnieuw in te richten. De riolering moet vervangen worden, en 

dan kijken we naar het hele wegprofiel. Dat geeft ons de kans 

om de hele weg, inclusief stoepen en parkeerplaatsen, opnieuw 

vorm te geven. Dit project gaat in 2021 starten. In het project 

wordt kritisch gekeken naar de aandachtspunten die hierboven 

genoemd zijn. Bij het nieuwe wegontwerp wordt onder meer de 

Toermalijn als belangrijke belanghebbende betrokken. 

 

·  BOA’s van de gemeente controleren periodiek of automobilis-

ten zich houden aan de regels, en of het allemaal veilig verloopt. 

 

Verkeersouders gevraagd 

Eén van de tips rondom de veiligheid rondom de hoofdingang 

van de school was het aanstellen van verkeersouders. Dit punt 

hebben wij ook besproken in de MR. Vanuit school vragen wij de 

leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen. De 

drukte rondom school kan een reden zijn om kinderen toch te 

brengen en dat is heel begrijpelijk! Iemand die helpt bij het over-

steken bij onze hoofdingang zou de situatie al een stuk veiliger 

maken.  

Ziet u het zitten om één keer per week als verkeersouder de kin-

deren te ondersteunen bij het oversteken? Dan horen wij het 

graag. Wij vragen de verkeersouders om van 8.20 – 8.40 uur bij 

de ingang van de school overstekende leerlingen te begelei-

den. U krijgt van de school een hesje. Natuurlijk krijgt u de gele-

genheid om uw kind eerder bij de leerkracht te brengen. Aan-

melden kan bij juf Carla (directie.toermalijn@atlantbo.nl) of via 

ons telefoonnummer: 0255516443. 

 

 

MR-vergadering 

Afgelopen dinsdag hebben wij MR-vergadering gehad. De me-

dezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht 

orgaan waarin ouders, personeelsleden meepraten, meeden-

ken en adviseren over schoolbeleid. De MR kan een grote bij-

drage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en vei-

ligheid op school. Wij vinden het heel fijn als ouders hun vragen 

bij de MR neerleggen. Op deze manier weten wij welke vragen 

er leven onder ouders en daar kunnen wij iets mee! 

Afgelopen dinsdag hebben wij vragen gekregen over de ver-

antwoordelijkheid van ouders wanneer zij zich inzetten voor 

school. Daarnaast kregen wij ook een vraag over het school-

zwemmen én werd er aangegeven dat het e-mailadres van de 

MR niet goed vindbaar was. Deze vragen zijn besproken en zul-

len komende periode via de nieuwsbrief beantwoord worden. 

Heeft u ook vragen of tips? Wij zijn blij met uw betrokkenheid! 

Zeker in deze periode waarin wij als school toch het directe con-

tact met de ouders missen. U kunt de vragen altijd bij de leer-

krachten, directie of MR neerleggen. Het e-mailadres van de MR 

is: MR.toermalijn@atlantbo.nl Het adres staat inmiddels ook op 

de site waar tevens de notulen van de vergaderingen te vinden 

zijn. 

 

Overblijven 

Nu wij met kleinere groepen overblijven, verloopt de lunchpauze 

veel rustiger dan voorheen. Elke lunchpauze wordt er overzicht 

gehouden door twee overblijfkrachten én iemand van ons 
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team. In de Coronaperiode waren wij genoodzaakt om de 

groepen zo klein te maken. Dat is zo goed bevallen dat wij dit na 

de zomervakantie hebben voortgezet. Hierdoor maken wij meer 

kosten maar dat is het zeker waard! 

 

Move Mates beweegt weer op de Toermalijn! 

Move Mates leidt kinderen uit groep 8 op tot speelpleincoach. 

Zij organiseren en begeleiden, met behulp van speciale speel-

pleinkaarten, allerlei beweegactiviteiten op het schoolplein. De 

leerlingen hadden er weer zichtbaar zin in! Een mooi initiatief dat 

ook nog aansluit bij onze pijler ‘Beweging’. 

 
Brandoefening  

Vrijdag 11 september hebben wij een 

brandoefening gehad. Door regelmatig 

een brandoefening te organiseren 

zorgen wij ervoor dat medewerkers en 

leerlingen op de hoogte zijn van de 

ontruimingsprocedure. Uit de analyse 

blijkt dat er nog een aantal 

verbeterpunten zijn. Vaste plaatsen per 

groep bespreken, meer gele hesjes en 

nóg sneller de school uit zijn de meest 

belangrijke punten. De verbeterpunten 

worden meegnomen naar het 

eerstvolgende BHV-overleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijler BEWEGING: Bewegend leren! 

Wanneer u tijdens schooltijd langsfietst, kan het zijn dat er 

groepen buiten de reguliere pauzetijden actief zijn op het plein. 

De groepen 3 en 4 besteden namelijk extra aandacht aan 

bewegend leren! Het plein staat vol met woordjes en 

splitssommen. Dat is genieten voor leerkracht en leerling! Juf 

Nieke start dit schooljaar met de opleiding tot ‘Coördinator 

Bewegend Leren in het Basisonderwijs’. Juf Natascha heeft hier 

vorig schooljaar een cursus voor gevolgd. Meester Sander, juf 

Linda en juf Denise hebben ervaring met bewegend leren. Een 

mooie aanvulling voor onze school! 

 

Gevonden voorwerpen 

Komende week zullen wij alle gevonden voorwerpen op de 

tafeltennistafel op het bovenbouwplein neerleggen. Kom gerust 

kijken of er iets van uw kinderen bij ligt. Einde van deze maand 

gaat alles dat niet opgehaald is naar een goed doel.  

 

 

 

Agenda: 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 september: WEEK TEGEN PESTEN! 

Donderdag 24 september: NIO groep 8 


