
 

Informatiebulletin, 20 mei 2021  
 

Heerlijk gestart 

Na de meivakantie zijn we begonnen aan de 

laatste acht weken van het schooljaar. Dat be-

tekent in de klassen ook de start van het nieuwe 

VierKeerWijzer thema.  

Op 24 juni krijgen wij bezoek van Marco Bast-

meijer (de grondlegger van VierKeerWijzer). 

Marco zal in alle groepen een kijkje nemen en 

met de leerkrachten in gesprek gaan. Wij ho-

pen natuurlijk dat wij straks een gecertificeerd 

VierKeerWijzer school mogen worden!  
 

Bezetting 

Vanaf de meivakantie hebben wij alle leerkrachten in de groe-

pen staan. Dit zorgt ervoor dat er dus helemaal geen mensen 

meer over zijn die een collega zou kunnen vervangen bij uitval 

of testen. Het is iets waar wij niets aan kunnen veranderen maar 

waarvan wij u wel op de hoogte willen brengen. 

 

Onze toppers! 

In de meivakantie zijn beide schoolpleinen weer voorzien van 

nieuwe houtsnippers. Ook het gras op het onderbouwplein én 

het peuterplein is weer gemaaid. Wij willen opa Manus, opa 

Ruud Beskers en de ouders van juf Carla hartelijk danken voor 

hun inzet. Wat zouden wij toch moeten zonder deze toppers van 

vrijwilligers?! 

 

Schooltuinen 

Het is eindelijk zover! Het plan voor de schooltuinen is klaar en 

alle voorbereidingen zijn getroffen. Volgende week wordt de 

pomp geplaatst en dan kunnen wij ook alle planten straks op 

een duurzame manier van water voorzien. Via de schoolapp zul-

len de leerkrachten deze week hulp van ouders vragen. Wilt u 

helpen maar lukt dit niet elke week? Geen probleem, wanneer 

er meerdere aanmeldingen zijn kunt u wellicht rouleren. Wij (en 

de kinderen) hebben er zin in! 

 

 

Cito 

Komende twee weken zullen de groepen 3 t/m 7 zich weer rich-

ten op de Citotoetsen. De resultaten kunnen ons weer helpen 

om een nog beter beeld te krijgen van de huidige ontwikkelin-

gen op kind-, groeps- en schoolniveau. Op dit moment zijn wij 

bezig om de gevolgen van de coronaperiode binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsystematiek in beeld te brengen. Komende periode 

bespreken wij waar we onze NPO gelden aan zullen besteden. 

Dit onderwerp komt ook aankomende vergadering van de me-

dezeggenschapsraad weer op de agenda. En natuurlijk zullen 

wij u als ouder ook informeren zodra alle plannen duidelijk zijn. 

 

Studiedag 

Op maandag 14 juni hebben de leerlingen vrij i.v.m. een 

studiedag. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereiding voor 

de invulling van deze dag. Hierbij kunt u denken aan het reflec-

teren op de huidige schoolontwikkelingen, maar ook bespreken 

wij de plannen voor komend schooljaar. Daarnaast zullen de 

leerkrachten hun groep weer goed in kaart brengen. Na deze 

studiedag zullen wij inhoudelijk weer een kort verslag in de 

nieuwsbrief plaatsen over de besproken onderwerpen. Het is 

voor vele ouders fijn om te weten wat ons bezighoudt. 

 

Verkeersouders gezocht 

Enkele weken geleden hebben wij een oproep geplaatst voor 

verkeersouders. Wij zouden graag iedere dag hulp willen heb-

ben bij het oversteken. Op maandag, donderdag en vrijdag mis-

sen wij nog hulp in de middag. Wanneer u niet elke week kunt 

helpen, is het misschien wel mogelijk om u samen met nog een 

(of twee) ouder(s) aan te melden. Zo kunt u onderling regelen 

wie welke week als verkeersouder zou kunnen helpen. Aanmel-

den kan bij juf Carla (directie.toermalijn@atlantbo.nl). 

 

Bericht van buitenschoolse opvang t ´ Kwakersnest  

Spelen met hart, hoofd en handen is wereldwijs! Met veel plezier 

vangen wij dagelijks kinderen van basisschool De Toermalijn op. 

In onze fijne BSO-ruimte hebben de kinderen de vrijheid om te 

kiezen wat zij die dag willen. Naast de vrije keuze worden ook 

leuke en sportieve activiteiten aangeboden. De VVE-werkwijze 

(vroeg/voorschoolse educatie) loopt als een rode draad door 

de BSO. Kinderen krijgen dagelijks 

sportieve, spelgerichte- en culturele 

activiteiten aangeboden, en beleven 

zo veel plezier aan spel en taal. Op 

deze manier dagen wij de kinderen uit 

om wereldwijs te worden! De 

afgelopen weken stond de BSO in bloei 

met het thema ‘Voorjaar’. Samen met 

juf Christa zijn wij volop aan het 

bouwen, knutselen en schilderen. Met 

juf Lea zijn wij gaan spelen en sporten in 

de gymzaal. 

 

Sport en Spel meester Gregory verzorgt regelmatig uitdagende 

sport- en spelactiviteiten op het schoolplein. Op het gezellige en 

groene schoolplein zoeken vriendjes en vriendinnetjes elkaar op. 

Onze pedagogische medewerkers doen altijd gezellig mee. 

Want, samen spelen en ontwikkelen staat bij ons voorop. Elke 

dag maken wij er een feest van bij BSO de Toermalijn. Ook in de 

schoolvakanties blijven wij bezig met avontuurlijke activiteiten. 

Kom je gezellig langs? Dat kan altijd. 

 

Zonnige groetjes van de medewerkers van Kinderopvang t ‘ 

Kwakersnest. 

 

Agenda: 

Maandag 24 april: 2e Pinksterdag iedereen VRIJ! 

 


