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Herfstvakantie 

De eerste periode van het schooljaar zit er bijna op. Wij kijken 

tevreden terug op deze periode. Wel blijft het wekelijks schake-

len wanneer de RIVM-richtlijnen bijgesteld worden en er mensen 

afwezig zijn. Wij zien dat ouders de afstand goed kunnen bewa-

ren en er steeds meer ouders het schoolplein op komen. De in-

looptijden blijven voorlopig hetzelfde. Wij zien dat er veel rust 

heerst in de school. Ook de leerlingen van groep 1/2 regelen bij 

binnenkomst alles zelf en deze zelfstandigheid is mooi om te zien. 

Zij zijn inmiddels gewend aan de huidige situatie.  
Maar natuurlijk missen wij de ouders in de school. Al is het maar 

voor een praatje of het stellen van een vraag. Ook het begelei-

den van activiteiten zoals lezen en techniek is iets dat wij missen. 

Wij proberen dagelijks bij in- en uitgaan van de school voor u als 

ouder zichtbaar te zijn op het plein. Schroom niet om vragen te 

stellen, graag zelfs! Hopelijk kunnen wij in de loop van het school-

jaar de regels weer versoepelen en elkaar wat vaker zien en 

spreken. 

 

Studiedag 19 oktober 

Maandag na de vakantie starten wij met het hele team met een 

studiedag over Close Reading. Vorig schooljaar zijn wij gestart 

met de implementatie hiervan. Afgelopen week heeft Marjolein 

Korstanje (Taalrijk) samen met Renée (intern begeleider) een be-

zoek gebracht aan alle groepen om een Close Reading les te 

bekijken. Tijdens de studiedag koppelen wij de bevindingen te-

rug en bespreken wij de volgende stappen van het traject.  

Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een 

uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander 

leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst 

goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst 

wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. 

Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst en be-

antwoorden deze, maken aantekeningen en discussiëren over 

wat ze gelezen hebben. 

 

De leerlingen zijn maandag 19 oktober vrij! 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Gisteren heeft u van ons het filmpje van de kinderboekenweek 

ontvangen. Heeft u gezien dat het draakje tegen de richting in 

loopt? Soms gebeurt dit nog wel eens, maar gelukkig zijn dit 

uitzonderingen      . Ter afsluiting van de Kinderboekenweek 

hebben alle leerlingen de film in de klas op het digibord 

bekeken. Wij hebben heel veel positieve reacties gekregen op 

het filmpje, dank daarvoor!  

 

In voorgaande jaren werd u als ouder uitgenodigd om voor te 

lezen in de klas. Dit jaar hebben leerkrachten deze taak van u 

overgenomen! Zo las een leerkracht van de kleuters opeens voor 

in groep 4 en mochten de leerkrachten van groep 7 voorlezen 

uit een prentenboek. Dit was voor de leerlingen én leerkrachten 

een leuke ervaring. 

 

Tijdens de kinderboekenweek is onze schoolbibliotheek 

geopend. Wanneer de leerlingen een boek komen lenen gaat 

dit net als bij de gewone bibliotheek. Boeken worden gescand 

en gekoppeld aan de naam van de leerling. Leerlingen zijn 

zichtbaar enthousiast over onze nieuwe collectie boeken. 

 
Verkeersouders 

Na de herfstvakantie starten de verkeerouders met de 

begeleiding van het oversteken (bij de hoofdingang). De 

nieuwe hesjes zijn binnen en wij hebben een aantal ouders 

bereid gevonden die zich hiervoor willen inzetten. Hier zijn wij 

ontzettend blij mee en u als ouder vast ook! 

Wij missen op maandag en vrijdag nog begeleiding en ook zijn 

wij nog op zoek naar iemand die op woensdag om de week zou 

kunnen helpen. Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken, 

dan kunt u zich aanmelden via directie.toermalijn@atlantbo.nl 

 

Week van de techniek! 

Afgelopen week was het de ‘Week van de Techniek’. De 

toekomstperspectieven voor jongeren in de techniek zijn meer 

dan goed. Oudere werknemers verlaten de branche en de 

jongeren zijn hard nodig om de leegtes op te vullen. Goed 

geschoolde technische werknemers zijn dringend nodig! Immers, 

zonder techniek geen innovaties en economische vooruitgang. 
Naast muziek, beweging en creatief is techniek is één van de vier  

pijlers van onze school. Reden genoeg om mee te doen aan de 

‘Week van de Techniek’.  In alle groepen is hier afgelopen week 

extra aandacht aan besteed. Ook in de groepen 1/2 zijn er 

dilemma’s op tafel gelegd. Op de foto hieronder ziet u een brug 

die de leerlingen van groep 1/2a samen hebben gemaakt.  
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Schoolapp en ouderbijdrage 

Afgelopen dinsdag is de facturatie eruit gegaan voor de 

vrijwillige ouder- en TSO-bijdrage. Wij kregen van enkele ouders 

het bericht dat de betaling niet lukte. Wanneer dit bij u ook het 

geval is, horen wij het graag via het e-mailadres van de OR 

(OR.toermalijn@atloantbo.nl). 

Daarnaast kregen wij een tip van een oplettende ouder:  

Om op de hoogte te zijn van alle berichten van de groepen van 

uw kinderen, moet u als ouder bij uw persoonlijke pagina alle 

schoolgaande kinderen toevoegen. Soms wordt een 

broertje/zusje dat later start nog wel eens vergeten. Wellicht iets 

om te checken. Dank voor de tip! 

 

10 minutengesprekken 

Na de vakantie staan er oudergesprekken gepland. In de week 

van 2 november zijn er gesprekken voor ouders van de groepen 

1/2. Deze gesprekken zijn verplicht. Voor deze gesprekken kunt 

u zich vanaf 27 oktober via de schoolapp inschrijven. 

 

In de week van 9 november zijn er gesprekken voor ouders van 

de groepen 3 t/m 8. Bij de geprekken van de groepen 6 t/m 8 

zijn de leerlingen ook aanwezig. De gesprekken voor de 

groepen 3 t/m 7 zijn niet verplicht maar facultatief.  

Wanneer de leerkracht een gesprek wenst,  krijgt u van de 

leerkracht een uitnodiging voor het 10-minutengesprek. Mocht u 

niet uitgenodigd worden maar wenst u wel een gesprek, dan 

kunt u zich vanaf dinsdag 27 oktober inschrijven via de 

schoolapp.  

 

Groep 8 heeft verplichte gesprekken, omdat de leerlingen van 

groep 8 tijdens dit gesprek het voorlopig advies krijgen. Ook de  

ouders van groep 8 schrijven zich vanaf 27 oktober in via de 

schoolapp.  

 

Op welke manier de gesprekken worden gevoerd, digitaal of 

fysiek in school, hoort u na de vakantie van ons. 

 

Klimaat in de school 

I.v.m. het voortdurend ventileren in de school kan het kouder zijn 

in alle lokalen. Houd er rekening mee dat warme kleding in deze 

periode fijn kan zijn voor de kinderen. 

 

Tevens waren er wat vragen van een enkele ouder en wellicht 

heeft u deze vragen ook. De gestelde vragen hebben wij bij het 

bestuur neergelegd. Hieronder in het kort een aanvulling op de 

brief van vorige week: 

De medewerker die zich bezig houdt met de ventlatie en 

luchtkwalieit op alle scholen geeft aan dat hij hierover al een 

lange tijd bezig is met de gemeente. Hij heeft zijn zorgen al 

eerder en vaker geuit. Het is goed dat, ondanks de vervelende 

reden, er nu ineens aandacht is voor de luchtkwaliteit op 

scholen. 

Het IHP (Integraal Huisvestings Plan) wordt zeer binnenkort 

vastgesteld. De Toermalijn is een school die onzeker was wat 

betreft het IHP en de planning.  

Daarnaast hebben ze nu een QuickScan van de scholen 

verricht, maar er moet uitgebreider onderzoek plaatsvinden. Dit 

kost echt tijd. Op korte termijn een specifiek antwoord geven op 

onze vragen lukt dus gewoon niet.  

De resultaten van de metingen op de Toermalijn laten ook geen 

overschrijdingen zien van de toegestane waardes, dus de 

luchtkwaliteit is vooralsnog goed.  

 

Het is dus afwachten om op alle vragen antwoord te krijgen.  

Zodra wij meer weten zullen wij u natuurlijk weer verder 

informeren. 

 

Agenda: 

Vrijdag 9 oktober: groep 1/2 vrij! 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober Herfstvakantie! 

Maandag 19 oktober: Studiedag 

 

 


