
 

 

 

Informatiebulletin, 8 april 2021  
 

Update 

Wij hopen dat u heeft kunnen genieten van een fijn paasweek-

end. In het vorige informatiebulletin meldden wij u dat net voor 

het paasweekend groep 4 in quarantaine ging na een positief 

geteste leerling in de groep. De rest van de groep, inclusief juf 

Nieke en juf Nine, heeft na een test een negatieve uitslag gekre-

gen en mochten afgelopen dinsdag gewoon weer op school 

komen! Wij willen ouders, leerkrachten en leerlingen bedanken 

voor hun flexibiliteit! 

 

Op dit moment hebben wij geen groepen of leerkrachten in 

quarantaine zitten, maar wel hebben wij vanwege onderbezet-

ting afgelopen woensdag voor het eerst een groep naar huis 

moeten sturen. Dit betrof een begrafenis. Verder kunnen wij de 

groepen tot nu toe steeds bemannen met hulp van invallers of 

leerkrachten die extra willen bijspringen.  

 

Weer een Toermalijnbaby! 

Wat een rijkdom toch op onze Toermalijn! Afgelopen vrijdag is 

meester Tim vader geworden van een prachtige dochter ge-

naamd Lieke. Moeder en kind maken het goed. Ook zus Maud 

en broer Koen zijn trots op hun kleine zusje. Tim en Ilse, gefelici-

teerd en heel veel geluk samen. 

 

Nu is het wachten op juf Silke. Ook juf Silke verwacht haar kindje 

deze maand. En na de meivakantie gaat juf Nieke genieten van 

haar zwangerschapsverlof. Zij verwacht haar kindje in juni. Juf 

Nine (ma, di) en juf Maud (woe, do, vrij) zullen haar verlof invul-

len. Ouders van groep 4 zijn hier afgelopen week apart over ge-

informeerd. Wij zullen u komende periode op de hoogte houden 

van alle ontwikkelingen. 

 

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 (herhaling) 

Vandaag en morgen (tot 17:00 uur) kunt u zich nog inschrijven 

voor de 10-minutengesprekken via de gesprekkenplanner. Wij 

verwachten alle ouders op gesprek. Zoals u al weet vinden de 

gesprekken digitaal plaats, de leerkracht informeert u op welke 

manier dit gebeurt.  

 

Paasknutsels ontvangen 

De bewoners van Huis ter Hagen en De 

Luchte hebben de paasknutsels van 

onze groepen vorige week in ont-

vangst genomen. Deze hebben een 

mooi plekje gekregen waar de bewo-

ners ze kunnen bewonderen. Wij heb-

ben al leuke reacties van bewoners 

gekregen! 

 

Leesweken van de Kinderjury 

Van 4 maart t/m 10 mei zijn de Leesweken van de Kinderjury, de 

Kinderjury is de lezersprijs van de Kinderboekenweek. Deze wordt 

gevormd door alle kinderen in Nederland van 6 t/m 12 jaar. 

 

 

 

De Toermalijn doet hier aan mee! De komende weken worden 

alle kinderen op school aangemoedigd boeken te lezen, op 

deze manier kunnen zij het best bepalen wat hun favoriete boek 

is! Thuis ook aan de slag met de Leesweken? Kijk voor meer infor-

matie en een Tiplijst met boeken op https://kinderboeken-

week.nl/kinderjury/.  

 

Leestip: Hey Reader! 

Wilt u thuis uw zoon en/of dochter ook motiveren om te lezen 

door voorlezen, samenlezen of zelf lezen? Hey Reader is een 

boekenabonnement voor kinderen van 4 tot 9 jaar, Elke maand 

krijgt u een boekenbox thuis gestuurd met bomvol lees- en speel-

plezier.  

 

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op 

https://www.heyreader.nl/  

 

 

 

Agenda: 

t/m vrijdag 9 april: inschrijven 10-minutengesprekken 

12 april t/m 18 april: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 
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