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Ouderraad bedankt 

De ouderraad heeft afgelopen week de gangen in school weer 

prachtig versierd voor de komende Sinterklaasperiode. Wij willen 

de ouders die geholpen hebben met versieren bedanken voor 

hun inzet. Het ziet er weer gezellig uit! 

 

Meester Freek geslaagd! 

Onze gymleerkracht, Freek Goedemans, is vorige week ge-

slaagd voor zijn gymopleiding! De afgelopen periode was er al-

tijd een bevoegde groepsleerkracht aanwezig tijdens de gym-

lessen.  Meester Freek mag nu zelfstandig gymles geven waar-

door de leerkrachten weer extra tijd hebben voor andere taken. 

 

Oudergesprekken 

Afgelopen twee weken zijn er oudergesprekken geweest. Het 

was fijn om in deze gekke periode u als ouder weer te kunnen 

zien en/of spreken, ook al is het nog steeds wennen om de ge-

sprekken digitaal of telefonisch te voeren. Wij hopen dat u het 

ook als fijn ervaren heeft.  

Wanneer u gedurende het schooljaar vragen heeft, kunt u altijd 

bij de leerkracht terecht door hem/haar een mail te sturen. Voor 

zover het ons qua bezetting lukt, staat er dagelijks op beide plei-

nen een collega (juf Carla, juf Renée of juf Maud) die u ook aan 

kunt spreken. En een belletje naar school is natuurlijk ook altijd 

prima! Wij blijven graag met u in contact. 

 

Schaken 

Elke donderdag geeft de vader van Sepp uit groep 5/6 schaak-

les aan de leerlingen die zich hiervoor opgegeven hebben. We 

bedanken de vader van Sepp voor zijn inzet elke week. Erg leuk! 

 

Link ouderbijdrage 

Gelukkig is het bij de meeste ouders goed gegaan, maar er zijn 

een aantal ouders die hebben aangegeven dat de link niet 

werkt of het overmaken niet lukt. De penningmeester van de OR 

heeft navraag gedaan bij WIS (via WIS vindt de facturatie plaats) 

wat hiervan de oorzaak kan zijn. Het is een probleem dat bij hen 

ligt en hun ontwikkelteam is hiermee bezig. Helaas is het voor de 

ouders met deze foutmelding dus even niet mogelijk om te be-

talen via de link. In dit geval kunt u het bedrag overmaken naar 

rekeningnummer NL53RABO0145883027 ten name van St. Ouder-

raad De Toermalijn Driehuis onder vermelding van naam leerling 

en klas.  

Excuses voor het ongemak. 

 

GGD-flits Vieren in coronatijd (ingezonden) 

Het coronavirus heeft invloed op vakantie, feestdagen, het vie-

ren van verjaardagen en andere gezamenlijke activiteiten. Het 

dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse feestelijk-

heden eruitzien. Zo is een drukbezochte Sinterklaasintocht on-

denkbaar en bij verjaardagen kan niet iedereen uitgenodigd 

worden. Ook het wekelijkse familiediner en andere gewoontes 

zullen anders zijn. Hoe ga je hier als gezin mee om? 

 

Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kin-

deren kunt praten over de bijvoorbeeld corona en de corona-

maatregelen.  

 

Meer behoefte aan specifieke informatie over Corona voor 

jonge kinderen, jeugdigen, ouders en professionals? Klik hier.  

 

Extra beweging in de buurt (ingezonden) 

Vorig schooljaar hebben de buurtsportcoaches van Sport Sup-

port op verschillende locaties in de gemeente Velsen sport en 

spel activiteiten georganiseerd. Wat was dat een succes!  

Door het grote succes gaan wij komende week weer een sport 

en spel activiteit organiseren. 

Dit keer op het kunstgrasveld van DKV in IJmuiden. Ook deze 

keer is het gratis en zijn er een beperkt aantal plekken beschik-

baar.  

 

Wanneer:  

Maandagmiddag (15.30-16.30) staat buurtsportcoach Jerry op 

het DKV-kunstgrasveld in IJmuiden klaar voor kinderen uit groep 

3,4 en 5. Op vrijdagmiddag van 16.30-17.30 staat buurtsport-

coach Adrie klaar voor de kinderen uit groep 6,7 en 8 op de-

zelfde locatie. 

 

Op https://sportpasvelsen.nl/LeefModule/Details/17959 vindt u 

het volledige aanbod. Voorafgaand aanmelden is verplicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Adrie Engel 

Buurtsportcoach 

 

Agenda: 

Maandag 23 november: GMR-vergadering 

 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Samen-vieren
https://www.nji.nl/coronavirus

