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Onzekere tijd 

Het was weer een roerige week. Wij merken dat besmettingen 

steeds vaker voorkomen. Dit zien wij ook op scholen om ons 

heen. Bijzonder genoeg hebben wij nog geen enkele groep 

naar hoeven sturen en dit hopen wij vol te houden maar elke 

dag is onzeker. In groep 5/6 hebben wij een positief geteste leer-

ling, maar gelukkig had dit geen gevolgen voor de groep. Ou-

ders van deze groep hebben hier een brief over ontvangen. Wij 

zien dat kinderen met klachten steeds vaker worden thuisgehou-

den en vinden het heel fijn dat ouders gehoor geven aan deze 

oproep. Bedankt voor het begrip en de medewerking!  

 

Op dit moment hebben wij twee leerkrachten die in quarantaine 

zitten. Juf Denise is afgelopen maandag positief getest en ook 

juf Sanne is thuis i.v.m. een positief getest gezinslid. Ook onze col-

lega’s van de vervangingspoule zijn eigenlijk altijd wel ingezet 

dus vaak niet inzetbaar voor onze school. Voor deze week heb-

ben wij de vervangingen gelukkig rond kunnen krijgen. Collega’s 

zijn vaak bereid extra te werken en dat is fijn! Maar zoals de titel 

luidt…. het blijft een onzekere tijd. 

 

Weer een Toermalijn-baby! 

Juf Frederique is een collega die 

werkzaam is in onze invalpoule. 

De Toermalijn is haar stam-

school dus ook juf Frederique 

hoort bij het team van de Toer-

malijn. 

Afgelopen dinsdag is haar part-

ner LiMin bevallen van een 

prachtige dochter. Komende 

weken zullen zij samen gaan ge-

nieten van dit mooie wonder. 

Wij wensen ze heel veel geluk 

samen! 

 

En ook juf Wendy is bevallen! 

Gistermiddag is ook juf Wendy 

bevallen van een prachtige 

dochter! Zij heet Evy Lynn. Alles 

is goed gegaan en moeder en 

dochter maken het goed. Wat 

een rijkdom op de Toermalijn! 

 

 

 

 

Inval gevraagd 

Komende periode tot de zomervakantie zullen enkele collega’s 

gaan genieten van hun zwangerschapsverlof. Hierboven heeft u 

kunnen lezen dat wij juf Frederique en juf Wendy enkele weken 

gaan missen. Deze maand zal ook juf Silke met verlof gaan. Zij 

verwacht haar kindje in april. Maar ook meester Tim verwacht in 

april (en mogelijk eerder) zijn derde kindje. Meester Tim heeft als 

vader recht op vijf weken verlof. En als laatste van dit schooljaar 

(voor zover bekend want je weet het nooit op de Toermalijn) is 

ook juf Nieke in verwachting. Zij zal na de meivakantie met zwan-

gerschapsverlof gaan. 

 

Zoals u leest hebben wij aardig wat dagen te vullen qua vervan-

ging. Tot op heden hebben wij helaas nog geen oplossing voor 

alle verloven. Heeft u een pabodiploma en zin/tijd om enkele 

weken/dagen in te vallen tot de zomervakantie? Dan horen wij 

het graag!! Of heeft u iemand in uw kennissenkring die geïnte-

resseerd is in een baan bij Atlant? Ook dan horen wij het graag! 

 

Winnaars winterwedstrijd 

Misschien kunt u zich de winterse opdracht herinneren die wij op 

8 januari stuurden. Per klas is er een winnaar gekozen die de leuk-

ste, origineelste of grappigste opdracht had ingeleverd. Dat wa-

ren Daaf, Jaël, Dieuwke, Romy, Casper, Danny, Ike, Hanna, Kiki, 

Storm, Noa, Femke en Vienna.  

Zij mochten vorige week met juf Carla en juf Renée naar het ijs-

paleis. Daar hebben zij genoten van een heerlijk ijsje!  

 

 

 

Muzieklessen juf Amber (onze pijler MUZIEK) 

Elke week is het weer genieten met de muzieklessen van juf Am-

ber. Omdat juf Amber deze lessen digitaal maakt, kunnen niet 

alleen onze klassen maar ook de andere scholen van Atlant 

meegenieten. Afgelopen weekend heeft juf Amber zelfs op 

school geslapen! Dat gaan de kinderen allemaal zien in de mu-

ziekles die zij komende week zullen krijgen. 

 

 
 

Inzet ouders 

Wekelijks genieten wij als school van de inzet en betrokkenheid 

van vele ouders. Er zijn ouders die helpen bij het oversteken en 

ouders die helpen bij de schoolbibliotheek. Maar ook de ouders 

van onze MR en OR zijn regelmatig actief betrokken bij onze 

school. Naast de ouders die structureel hulp bieden zijn er ook 

ouders die zelf hun hulp aanbieden. Zo heeft Elke (ouder van 

groep 1/2B) in de tijd dat er sneeuw lag, alle sneeuw/ijs bij de 

ingang van de kleuters verwijderd. En Edwin (ouder van groep 

1/2B) heeft onze bolderkar gerepareerd. Echt heel fijn. Ouders 

bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! 

 

 

 



Zwemmen 

Vanaf dinsdag 16 maart mogen kinderen tot en met 12 jaar weer 

naar zwemles voor het zwem ABC. Het zwembad is voor overig 

gebruik nog gesloten tot 31 maart. Helaas kunnen wij hierdoor 

het schoolzwemmen nog niet door laten gaan. 

 

Voorleeswedstrijd 

Vorige week vrijdag heeft Minke uit groep 8 meegedaan aan de 

volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Minke was na de eer-

ste ronde op school bekroond tot onze schoolkampioen. De 

tweede ronde van de voorleeswedstrijd vond dit jaar digitaal 

plaats. Minke las voor uit Sabel van Suzanne Wouda en als ver-

rassing had groep 8 een yell geoefend. Helaas is Minke niet door 

naar de volgende ronde, maar wij vonden Minke TOP! 

 

 

 

Week van de lentekriebels van 15 t/m 19 maart  

In de periode dat een kind op de basisschool zit, maakt het grote 

lichamelijke veranderingen door. Ook komen kinderen op 

school, in de media, op straat en thuis constant in aanraking met 

allerlei onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken 

hebben. De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een posi-

tieve rol spelen. De kinderen brengen daar per slot van rekening 

veel tijd door. De week van de Lentekriebels is ontstaan om rela-

tionele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In 

het project wordt relationele en seksuele vorming op een posi-

tieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kin-

deren, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken 

hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik.  

Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema 

"Seksuele en gender diversiteit”. Zo kan elk kind zichzelf zijn op 

school, en draagt het onderwijs bij aan een samenleving waarin 

iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, 

genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. 

Wilt u meer informatie? Gaat u dan naar de site van de week 

van de lentekriebels: www.weekvandelentekriebels.nl 

 

Kingveld (onze pijler BEWEGING) 

Vorige week hebben wij een Kingveld laten plaatsen op het 

plein bij de hoofdingang. We zien dat er heel veel gebruik van 

wordt gemaakt. Het is een groot succes. Met dank aan Meester 

Sander die zich hier afgelopen periode voor heeft ingezet. 

 

 

Ouderbijdrage (ingestuurd door de Ouderraad) 

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij een ge-

deelte van de ouderbijdrage niet hebben kunnen besteden 

doordat sommige activiteiten niet zijn doorgegaan.  Graag wil-

len wij aan u vragen via een korte vragenlijst waar u vindt dat 

het eventueel overgebleven geld aan besteed moet worden.  

 

Wij hebben de volgende vier opties: 

• Extra activiteiten en verwennerij voor de kinderen. 

• Extravaganter schoolreisje 

• Het schoolplein 

• Korting op de ouderbijdrage voor schooljaar 2021/2022. 

(Deze korting kan pas vastgesteld worden aan het eind van 

het jaar wanneer we de financiële balans hebben opge-

maakt.) 

 

De vragenlijst kunt u invullen door op onderstaande link te druk-

ken of de QR-code bij dit bericht te scannen. Wilt u de vragenlijst 

voor 26 maart invullen? Wij zullen het 

geld besteden aan de optie waar de 

meeste ouders voor hebben gekozen. 

Uiteraard zullen wij de uitslag met u de-

len. 

 

Bij de eerste vraag geeft u aan in welke 

groep uw kind(eren) zit(ten) en bij de 

tweede vraag geeft u uw keuze aan. U 

kunt kiezen uit 1 optie. 

 

Link vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/YMPN7BN 

 

Agenda: 

Vrijdag 12 mrt: studiedag, leerlingen vrij 

Maandag 15 mrt: GMR-vergadering 

Donderdag 18 mrt: Kangoeroewedstrijd 6 t/m 8 

Vrijdag 19 mrt: groep 1 t/m 4 vrij 

 

Wij wensen alle kinderen 

een fijne vrije dag morgen! 
 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/YMPN7BN

