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Corona na de herfstvakantie 

Afgelopen week heeft u van ons een brief ontvangen over Co-

rona na de herfstvakantie. Doordat er wekelijks (soms dagelijks) 

leerkrachten (deels) afwezig zijn, communiceren wij dit alleen als 

zijn/haar afwezigheid langdurig zal zijn en/of gevolgen heeft 

voor de groep. Wij hopen op uw begrip. 

 

Verkeersouders gestart 

Na de herfstvakantie zijn de verkeerouders gestart met de 

begeleiding van het oversteken (bij de hoofdingang). Omdat er 

niet genoeg ouders zijn om op alle spannende oversteekpunten 

te staan, verzoeken wij de kinderen om bij de hoofdingang over 

te steken. Wellicht kunt u uw kind hierop wijzen. Ook afgelopen 

week hebben wij weer een aanmelding ontvangen. Op vrijdag 

zal er nu ook begeleiding staan. Echt heel fijn! 

Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken, dan kunt u zich 

aanmelden via directie.toermalijn@atlantbo.nl 

 

 

10 minutengesprekken (aanvulling) 

In de week van 2 november zijn er gesprekken voor ouders van 

de groepen 1/2. Deze gesprekken zijn verplicht. Voor deze ge-

sprekken kunt u zich vanaf 27 oktober via de schoolapp inschrij-

ven. 

 

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.  

 

De groepen 4 t/m 8 zullen de gesprekken digitaal voeren. De 

groepen 1/2 en 3  doen dit telefonisch of op verzoek van ouders 

digitaal. Ouders ontvangen aanvullende informatie van de 

leerkracht zelf via de schoolapp. 

 

Schaken op de Toermalijn 

Vorig jaar heeft een enthousiast groepje leerlingen meegedaan 

aan het onderlinge schaaktoernooi voor scholen. Dit vindt 

jaarlijks plaats in februari.  

Ook dit keer willen we als school weer meedoen met een aantal 

teams. We hebben de vader van Sepp de Ruiter bereid 

gevonden om de kinderen het spel te leren en/of hun tactieken 

te verbeteren.  

De lessen zijn op donderdagmiddag van 13.45-14.30, onder 

schooltijd dus. Kinderen (vanaf groep 5) die het spel willen leren, 

er beter in willen worden en mee willen doen aan het toernooi, 

kunnen zich opgeven bij de leerkracht, voor woensdag 28 

oktober. De eerste les is op donderdag 29 oktober. 

 

Agenda: 

Dinsdag 27 oktober: inschrijven 10-min gesprekken 
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