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De lente is begonnen 

Het is natuurlijk altijd spannend om hardop uit te spreken maar 

over het algemeen voelt het redelijk rustig op de Toermalijn. Er 

zijn nog steeds gezinnen en collega’s in quarantaine, maar wij 

hebben alle groepen weer kunnen bemannen en geen groe-

pen meer naar huis hoeven sturen. Ouders zijn voorzichtig met 

klachten bij kinderen en dat is natuurlijk heel fijn! 

Er wordt weer gegymd in de Waterloozaal en de kleuters kunnen 

weer heerlijk hun beweging kwijt in onze speelzaal. Ook in groep 

8 hebben wij het onderwijs weer fysiek op kunnen pakken. De 

groepen zijn volop aan het werk met alle thema’s van VierKeer-

Wijzer en ook de toetsperiode is voor de meeste kinderen achter 

de rug. Voor de leerkrachten is het een drukke periode. Zij zijn 

volop bezig (geweest) met de analyses en plannen en morgen 

gaan alle rapporten mee naar huis. Hierop volgend zullen er ou-

dergesprekken (digitaal) gevoerd worden. Heerlijk om zo’n 

school volop in bedrijf te zien!  

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 25 mei komt de schoolfotograaf weer op bezoek. 

Een datum om alvast te noteren! Helaas worden er geen broer-

tjes/zusjes foto’s na schooltijd gemaakt (dit gaat om de kinderen 

van buiten de school). Zodra er vanuit de ouderraad meer infor-

matie is, hoort u dit zo spoedig mogelijk. 

 

Paaslunch 

In overleg met de ouderraad heeft onze paascommissie gere-

geld dat alle kinderen op woensdag 31 maart verrast worden 

met een heerlijk paasontbijt. Dit wordt verzorgd door Brownies en 

Downies uit Haarlem. Dat wordt vast smullen! Deze morgen wor-

den de buiken dus op school gevuld! Naast het paasontbijt 

maakt iedere groep een paasknutsel voor een verzorgingstehuis 

(Huis ter Hagen en/ of De Luchte) en in iedere groep wordt er 

aandacht besteed aan het Paasverhaal. 

 

Laatste keer stemlocatie Toermalijn 

Vorige week hebben de inwoners van Driehuis kunnen stemmen 

op de Toermalijn. Dit is aan de achterzijde van het gebouw ge-

weest en om deze reden hebben wij de ouders van de groepen 

1/2 vooraf middels een brief op de hoogte gebracht. 

Enige tijd geleden hebben wij contact gehad met de gemeente 

over het stemmen bij ons op school. Ondanks dat zij een heel 

klein deel van de school zouden betreden voelde het voor ons 

niet goed i.v.m. de onrust die er nog steeds heerste rondom het 

Coronavirus. Helaas kon het niet meer afgezegd worden. De or-

ganisatie rondom het stemmen is al vanaf oktober 2020 actief 

bezig om alles te regelen en cancelen was geen optie.  

Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij een vervolgaf-

spraak gemaakt en onze wensen uitgesproken m.b.t. extra 

maatregelen rondom het stemmen. Met al deze aanpassingen 

voelde het voor ons veilig genoeg om (een klein deel) van de 

school beschikbaar te stellen. 

Uiteindelijk is het woensdag 17 maart niet verlopen volgens de 

afspraken die wij vooraf met de organisatie hebben gemaakt. 

Wij zijn zeer teleurgesteld en hebben de organisatie hiervan op 

de hoogte gebracht. Het was een pittig gesprek.  

Conclusie is dat dit niet had mogen gebeuren en ook nooit meer 

zal gebeuren. Wij hebben namelijk aangegeven onze school in 

de toekomst niet meer beschikbaar te stellen als stemlocatie… 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april zullen wij weer meedoen met de jaarlijkse Ko-

ningsspelen. De commissie is in overleg over de vorm en de ac-

tiviteiten die mogelijk zijn. Maar dat wij er voor de kinderen een 

feestje van gaan maken op vrijdag 23 april is wel zeker! Vanaf 

volgende week zullen wij de eerste voorbereidingen al treffen 

door de kinderen voor te bereiden op het nieuwe lied van Kin-

deren voor Kinderen! 

 
Week van het geld 

Deze week is ‘De Week van het Geld’. De Week van het geld is 

een initiatief om kinderen voor te bereiden op financiële red-

zaamheid in de toekomst. Ook op de Toermalijn wordt er in de 

verschillende groepen aandacht besteed aan ‘De Week van 

het Geld’.  

 

Dit is Holland! 

In de groepen 1/2 wordt er gewerkt rondom het thema ‘Dit is 

Holland’. De klassen hangen vol met molens en mooie bloemen. 

En daarbij mogen wij onze tulp natuurlijk niet vergeten. Vorige 

week zijn alle kinderen van de groepen 1/2 verrast met een bosje 

tulpen! Dit werd aangeboden door Bearflowers uit Heemskerk. 

Wij willen Bearflowers hartelijk bedanken voor deze leuke verras-

sing!  

 

Agenda: 

Vrijdag 26 maart: Palmpasen (gewone lesdag) & rapport mee! 

Woensdag 31 maart: Paasontbijt (wordt verzorgd) 

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag; iedereen VRIJ!! 


