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Update 

Wat wij niet hoopten is toch gebeurd. Afgelopen week hebben 

wij de eerste groep ‘naar huis moeten sturen’. Wanneer er een 

leerling positief getest is en hij/zij in de besmettelijke periode op 

school is geweest, moet de hele groep in quarantaine. Dit was 

het geval bij groep 8 van onze school.  

Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben dit heel goed opge-

pakt en daar willen wij iedereen hartelijk voor bedanken! 

Wij hopen natuurlijk dat het bij deze groep blijft. 

 

Momenteel heerst er nog enigszins rust in de school. Juf Denise 

zit al een poosje thuis i.v.m. een positieve test maar gelukkig heb-

ben wij de groep afgelopen weken kunnen opvangen. Wij ver-

wachten juf Denise maandag weer op school. Ook groep 1/2B 

mist juf Sanne enorm. Juf Sanne zit al een poosje in quarantaine 

i.v.m. (inmiddels) meerdere positieve gezinsleden. Groep 1/2B 

heeft een kanjer van een stagiaire die de groep heeft kunnen 

opvangen. Daarbij heeft zij vorige week ondersteuning gekre-

gen van juf Maud en deze week ondersteuning van de moeder 

van Lenn en Mia. Iedereen weer bedankt voor het bijspringen!! 

 

Enkele weken geleden hebben wij de ouders geïnformeerd over 

de geldende regels i.v.m. het coronavirus. Daarin stond ook een 

dringend verzoek aan ouders (en andere betrokkenen) om een 

mondkapje te dragen wanneer u uw kind brengt en haalt. Wij 

zien een aantal ouders die hier gehoor aan hebben gegeven. 

Maar ook heel veel ouders (nog) niet. Nu de besmettingen op-

lopen (ook onder ouders) willen wij dit verzoek nogmaals neer-

leggen. Wij vragen hierbij om allen een mondkapje te dragen 

wanneer u uw kind naar school brengt en van school ophaalt. 

Zo zorgen wij er samen voor dat de school open blijft. 

 

Kangoeroewedstrijd 

Ook dit jaar doet de Toermalijn, onder begeleiding van juf Ma-

rian (van de Plusklas), weer mee aan de jaarlijkse Kangoeroe-

wedstrijd. De Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewed-

strijd. Het gaat om een reeks verrassende vraagstukken die stuk 

voor stuk creativiteit en inzicht vragen van de leerlingen. Heel fijn 

dat dit soort initiatieven in deze gekke tijd (met de nodige aan-

passingen) toch door kunnen gaan! 

 

Ouderbijdrage (ingezonden door ouderraad) 

Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat wij een 

gedeelte van de ouderbijdrage niet hebben kunnen besteden 

doordat sommige activiteiten niet zijn doorgegaan. Wij hebben 

een korte vragenlijst opgesteld over waar u vindt dat het even-

tueel overgebleven geld aan besteed moet worden. Hier zijn al 

veel reacties op gekomen. Mocht u de vragenlijst nog niet heb-

ben ingevuld, dan willen wij u eraan herinneringen dat u tot 26 

maart a.s. de tijd heeft. 

Hulp gevraagd voor onze schoolbibliotheek 

Sinds een paar maanden werken wij op school met 'De biblio-

theek op school'. Dit traject volgen wij in samenwerking met Bi-

bliotheek Velsen. Op onze bovenverdieping is een bibliotheek 

ingericht en de kinderen ruilen daar ook echt hun boeken om en 

de boeken worden aangevuld vanuit de bibliotheek. Wij zijn voor 

de maandag en de woensdag nog op zoek naar ouders die ons 

daarbij willen helpen. De bibliotheek is open van 8.45 - 10.30 uur. 

Het is ook mogelijk om samen met iemand om de week te hel-

pen. 

Voor meer informatie of om je aan te melden kunt u een mail 

sturen naar linda.offerman@atlantbo.nl 

 

Gezonde traktaties 

Op de Toermalijn mag ieder kind zijn of haar verjaardag vieren 

in de klas. En natuurlijk mogen de kinderen op hun verjaardag 

trakteren. Bij de traktaties stel-

len wij een gezonde verrassing 

op prijs. Dit staat ook vermeld 

in onze schoolgids, deze kunt u 

vinden op onze website. Wij 

vragen ouders hier enigszins re-

kening mee te houden. Kin-

deren zijn vaak al heel blij dat 

er getrakteerd wordt en een 

grote zak snoep lijkt ons iets te 

veel van het goede. 

 

Landelijke opschoondag 

Afgelopen week bereikte ons onderstaand bericht over de lan-

delijke opschoondag: 

 

Op zaterdag 20 maart is het de Landelijke Opschoondag. Op 

deze dag gaan veel mensen op pad in hun eigen buurt om 

zwerfvuil op te ruimen. Jij doet toch ook mee? 

 

Je kunt zelfs mooie prijzen winnen! Plaats op 20 maart een foto 

van jezelf op facebook, twitter, Instagram of WhatsApp naar de 

gemeente (06 408 978 75) met #Velsenschoon om kans te ma-

ken! Meer informatie vind je op de website van de gemeente: 

https://www.velsen.nl/opschoondag 

 

Agenda: 

Vrijdag 19 mrt: groep 1 t/m 4 vrij 

 

 


