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Geen versoepelingen tot de zomervakantie 

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair on-

derwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies 

van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige 

maatregel rond cohorten nog niet los te laten. We hadden ge-

hoopt dat wij iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen 

wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te rich-

ten maar helaas. We gaan nu voor een mooie nieuwe start van 

het schooljaar 2021-2022! 

 

Rapporten 

In de week van 21 juni krijgen de kinderen het rapport weer mee 

naar huis. Momenteel is het team bezig met het onderling af-

stemmen en invullen van de rapporten. Vorig rapport hebben wij 

ervoor gekozen om de resultaten van de Cito-toetsen niet te ver-

melden. De resultaten zijn vooral gebruikt om de plannen m.b.t. 

extra hulp goed op te kunnen stellen. 

Tussen de Cito-toetsen van deze periode en de vorige periode 

zit maar enkele weken. Het is lastig om in zo’n korte tijd een grote 

vooruitgang in ontwikkeling te realiseren. Het kan dus zijn dat de 

resultaten van afgelopen periode minder hoog uitvallen dan u 

als ouder had verwacht of gehoopt. Tegelijkertijd snappen wij 

dat ouders het fijn vinden om de resultaten van deze periode 

toch in het rapport te vinden. Wij hebben besloten om de resul-

taten van de CITO van afgelopen periode in het rapport te ver-

melden.  

Zoals wij in het vorige informatiebulletin hebben vermeld, zijn wij 

druk bezig met de schoolscan en de daaropvolgende plannen 

m.b.t. de juiste begeleiding bij ontwikkelingen van onze leer-

lingen.  

 

Formatie 

Komend schooljaar zullen we starten met 13 groepen. Dat is één 

groep extra ten opzichte van huidig schooljaar. Dit biedt ons de 

ruimte om groepen in de middenbouw te verkleinen. In leerjaar 

3 zullen wij 42 leerlingen krijgen. In leerjaar 4 komen 35 leerlingen. 

Dit is inclusief verhuizingen en doublures. Voor beide groepen 

geldt dat dit niet één groep kan blijven. De personele bezetting 

laat het niet toe om één groep dubbel te bemannen of beide 

groepen te splitsen in twee groepen. Wij hebben besloten om 

een groep 3, 3/4 en 4 te formeren en hebben er alle vertrouwen 

in dat de kinderen van deze groepen een mooi leerzaam jaar 

gaan krijgen.  

De andere groepen blijven (uitgezonderd doublures en instro-

mers) volgend schooljaar in de huidige samenstelling bestaan. 

 

De laatste loodjes voor groep 8  

Voor de leerlingen van groep 8 zijn de laatste weken op de Toer-

malijn inmiddels aangebroken. Er staan nog leuke dingen op het 

programma! Op woensdag 23 juni gaan zij op kamp. Zij zullen op 

de fiets naar Egmond vertrekken en een verzorgd programma 

van drie dagen draaien. Morgen krijgen de kinderen een infor-

matieboekje waar alles in staat. 

Naast schoolkamp krijgen zij natuurlijk ook het schoolreisje dat zij 

vorig schooljaar zijn misgelopen door alle beperkingen. Zij gaan 

op donderdag 17 juni een sportieve (georganiseerde) strand-

dag beleven. 

En als klap op de vuurpijl wordt er achter de schermen hard ge-

werkt aan een mooi afscheid waarbij ook ouders betrokken wor-

den. Wij zullen op donderdagavond 1 juli de eindfilm tonen op 

een wel heel bijzondere plaats, de kerk! Onze eigen Engelmun-

duskerk zal dienst doen als bioscoop. De ouders van groep 8 wor-

den hier z.s.m. apart over geïnformeerd. 

Vossenjacht 

Op vrijdag 25 juni organiseert de ouderraad een vossenjacht 

voor alle kinderen van De Toermalijn! Dit is natuurlijk een ontzet-

tend leuke actie zo einde van het schooljaar. Vindt u het leuk om 

mee te helpen deze dag? En/of wilt meer informatie over het 

verloop of de verwachting wanneer u zich aanmeldt?  

Dan kunt u met alle vragen (en aanmeldingen) terecht op on-

derstaand e-mailadres. Wij hopen op genoeg hulp zodat dit 

mooie initiatief door kan gaan. Zodra wij meer informatie heb-

ben, hoort u weer van ons. 

toermalijnor@gmail.com 

 

 

 

 

Maandag 14 juni hebben wij een studiedag, 

alle kinderen zijn vrij deze dag! 
 

Agenda: 

Vrijdag 11 juni: gr 1 t/m 4 vrij! 

Maandag 14 juni: Studiedag, alle kinderen VRIJ! 

Dinsdag 15 juni t/m donderdag 17 juni: oudergesprekken gr. 1/2 

Donderdag 17 juni: schoolreis 1/2a, 1/2b, 5, 5/6, 6 en 8 

Vrijdag 18 juni: schoolreis: 1/2c, 1/2d, 7a, 7b 
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