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Mooi 2021! 

Voor de kerstvakantie zongen wij nog samen met juf Amber een 

prachtig kerstlied en genoten wij op het nippertje nog van onze 

frietkraam op het plein en inmiddels zijn alle feestdagen weer 

voorbij. 

Het was een hele gekke afsluiting waarin wij plotseling te horen 

kregen dat de school wederom dicht moest. Wij pakken de 

draad weer gewoon op en wensen iedereen succes komende 

thuiswerk periode. En natuurlijk wenst Team Toermalijn jullie een 

heel mooi jaar in 2021! 

 
 

Thuiswerk-tips 

- Maak een vast rooster voor de dag.  (eventueel een voorbeeld 

toevoegen)  

- Richt een fijne werkplek in voor jouw kind(eren)  

- Doe af en toe een spelelletje tussen door (ik zie ik zie wat jij niet 

ziet of commando pinkelen) 

- Maak duidelijke afspraken over "het storen" Kinderen moeten 

op school soms ook even wachten en kunnen thuis dus ook best 

even wachten. 

- Laat kinderen ELKE DAG hun g-mailbox controleren! Via deze 

weg krijgen kinderen feedback en/ of kunnen zij uitgenodigd 

worden voor (extra) instructie. 

 

Cito toetsen en adviezen groep 8 

In onze schoolagenda staan in januari 2021 van 11 januari t/m 21 

januari de Cito-toetsen vermeld. Deze zullen door de lockdown 

verplaatst gaan worden. Het plan voor nu is om deze na twee 

weken fysiek onderwijs weer af te nemen, afhankelijk van de 

duur van deze lockdown. De precieze datum van de Cito-toet-

sen is dus op het moment van schrijven nog niet bekend. Dit ad-

vies volgen wij vanuit Cito en de PO-raad. Mochten er andere 

adviezen komen in de komende periode hierover dan zullen wij 

u hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

 

Onze leerlingen in groep 8 maken dit jaar de overstap van pri-

mair onderwijs naar voortgezet onderwijs (VO). Dit is altijd een 

spannende periode voor leerlingen en ouders omdat het defini-

tieve advies gegeven gaat worden. Achter de schermen (ook 

op directieniveau) zijn wij hierover in overleg en dit is uiteraard 

afhankelijk van de duur van de Lock down. Ouders van groep 8 

worden hier morgenochtend via de schoolapp van op de 

hoogte gebracht en krijgen bericht wanneer meer bekend is. 

 

Noodopvang 

Veel ouders hebben de weg naar de noodopvang weten te vin-

den. Eigenlijk te veel. We krijgen het qua bezetting net aan rond 

en dat gaat ten koste van de begeleiding van de kinderen die 

er zijn. Rijksoverheid geeft het volgende aan: 

‘Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? 

Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op 

te vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, 

kunt u de kinderen alsnog naar de noodopvang brengen’.  

Wij merken dat er veel aanvragen binnengekomen zijn waarbij 1 

van de ouders werkzaam is in de vitale sector. De opvang is er 

dus voor geval van nood. Het ministerie heeft een lijst samenge-

steld met cruciale beroepen. Deze lijst is te vinden op de site van 

de Rijksoverheid (Coronavirus COVID-19, Informatie voor ouders, 

scholieren en onderwijs). Als u uw kind heeft opgegeven voor 

noodopvang, maar toch nog zelf iets kunt regelen, dan horen 

wij dat graag. 

 

Ter aanvulling: 

- Wanneer uw kind gebruikmaakt van de noodopvang, vragen 

wij u als ouder alsnog thuis te controleren of al het werk is ge-

maakt. Door de volle groepen (vooral op maandag, dinsdag en 

donderdag) kan het zijn dat niet alles afgemaakt is en/of dat wij 

niet hebben kunnen checken of alles gemaakt is. 

- Wij vangen kinderen alleen via reguliere schooltijden op. Dit be-

tekent dat de kinderen op woensdag tot 12.30 uur kunnen blijven 

en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur 

opgevangen worden. 

 

Telefoon werkt niet goed 

Wanneer u naar school belt en u hoort niks aan de andere kant 

van de lijn, willen wij u vragen nogmaals te bellen. De tweede 

keer lukt het namelijk wel. Vóór de kerstvakantie hebben wij u 

hier al over geïnformeerd en velen van u hebben dit gelezen en 

bellen daardoor nogmaals naar school. Heel fijn! 

Voor degene die het bericht gemist hebben, melden wij dit bij 

deze nogmaals. 

De storing is gemeld en zal hopelijk snel verholpen worden. Excu-

ses voor het ongemak.  

 

In verwachting! 

Zoals bekend zijn juf Wendy en juf Silke zwanger. Rondom de ver-

vanging van juf Silke was alles rond en ook de ouders van groep 

5 zijn vóór de kerstvakantie op de hoogte gebracht. Rondom de 

vervanging van juf Wendy hebben wij flink moeten puzzelen. 

Vandaag hebben de laatste gesprekken plaatsgevonden en 

ook deze vervanging is nu rond. Ouders van de betreffende 

groepen zullen morgen bericht krijgen. 

Enkele dagen voor de kerstvakantie hoorden wij van meester Tim 

dat zijn vrouw in verwachting is van hun derde kindje. Inmiddels 

heeft meester Tim de leerlingen en ouders van groep 5/6 op de 

hoogte gebracht.  

Afgelopen maandag kwam ook juf Nieke met verrassend 

nieuws. Ook juf Nieke is in verwachting! Zij verwacht haar eerste 

kindje. Wij willen meester Tim en juf Nieke van harte feliciteren en 

wensen beide een mooie tijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de krant 

Voor de kerstvakantie stonden wij twee keer in de krant. Eén keer 

met onze kerstlunch. De frietkraam van de vader van Raphael. 

En daarna nog een keer met onze actie voor de ouderen van 

Huis ter Hagen. Erg leuk natuurlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nationale Voorleeswedstrijd 

Ook dit schooljaar hebben wij weer meegedaan aan de Natio-

nale Voorleeswedstrijd. Voor de vakantie waren er 3 klassenwin-

naars uit de groepen 7 en 8. Hieruit is één schoolkampioen ge-

komen: Minke van der Bruggen uit groep 8. Zij heeft gisteren haar 

oorkonde ontvangen en mag door naar de volgende ronde! 

Minke, gefeliciteerd! 

 
Agenda: 

Helaas hebben wij de koffie ochtend voor ouders moeten annu-

leren. Ook zouden wij volgende week starten met CITO toetsen 

maar zoals u heeft kunnen lezen, worden deze op een later mo-

ment afgenomen. 

 



 


