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Wel/niet de school binnengaan 

Voor een langere periode hebben wij ouders helaas niet toe kun-

nen laten in het schoolgebouw. Ouders zijn hier ontzettend goed 

mee omgegaan en wij willen alle ouders bedanken voor hun 

medewerking en begrip. Langzamerhand willen wij dit versoepe-

len. Wanneer u de school binnen wilt treden i.v.m. een vergeten 

tas of iets dergelijks dan is dat prima. Dit kan alleen als wij kunnen 

garanderen dat de 1,5 meter afstand tot andere volwassenen 

bewaard kan worden. Bij het in- en uitgaan van de school gaat 

dit niet lukken. Wij vragen ouders nog steeds om tijdens deze mo-

menten de school nog niet te betreden. Daarbuiten bent u als 

ouder welkom in de school voor vragen en/of andere noodza-

kelijke dingen. Vragen voor de leerkracht kunt u via de mail stel-

len of na schooltijd als alle kinderen uit zijn. 

Ouders hoeven geen mondkapje te dragen in de school. 

 

Heeft u al een kijkje genomen in het klassenboek van uw kind? 

In de schoolapp (klassenboek) zijn foto’s geplaatst om u als ou-

der een indruk te geven van de sfeer in het lokaal van uw kind. 

 

Bezetting blijft spannend 

Afgelopen dinsdag hebben wij met alle directeuren van Atlant 

gesproken over de bezetting op alle scholen. Ook op de Toer-

malijn hebben wij te maken met een krappe bezetting. Daar-

naast is de invalpoule tijdelijk niet beschikbaar omdat deze leer-

krachten momenteel al op andere scholen ingezet zijn i.v.m. 

langdurig zieke collega’s. 

Wanneer een collega ziek is, zou het dus goed kunnen zijn dat 

wij niemand hebben om de groep over te nemen. Gelukkig mo-

gen wij de cohorten wel weer mengen dus kunnen wij in nood 

de groep wel verdelen over andere groepen. Maar dit zullen wij 

dan voor één dag doen om zo de andere groepen niet te veel 

te belasten. 

Het zou ontzettend fijn zijn als er meer collega’s beschikbaar zou-

den zijn vanuit onze invalpoule van Atlant. Kent u iemand (met 

bevoegdheid) die het leuk vindt om op de scholen van Atlant in 

te vallen, dan horen wij het graag!  

 

Vossen en begeleiders gezocht! 

Dit jaar gaat het eindelijk gebeuren, wij gaan het Lustrum van 

onze school vieren! 25 jaar Toermalijn, al is het inmiddels 

27 jaar. Dit vraagt om een feestje. Eén van de activiteiten die wij 

gaan organiseren voor de kinderen is een vossenjacht. Daar 

hebben wij echter jullie hulp voor nodig. 

Wij zijn opzoek naar (groot)ouders, die het leuk vinden om als vos 

in de omgeving van school te staan. 

Het thema zal zijn 'beroepen'. Denk 

daarbij aan een dokter, een brand-

weerman of juist iets wat minder op-

vallend is. 

Ook zoeken wij ouders die het leuk 

vinden om met een groepje kin-

deren opzoek te gaan naar de vos-

sen. 

 

Lijkt het jullie leuk, dan kunnen jullie je opgeven via de eigen leer-

kracht. 

 

De vossenjacht zal plaatsvinden op donderdag 30 september. 

 

Groep 1-4 gaat op zoek naar de vossen van 9.00 - 11.00 uur 

Groep 5-8 gaat op zoek naar de vossen van 12.00 - 14.00 uur 

 

Vrijwilligers gezocht kinderspelen (ingezonden) 

Op 9,10 en 11 september vindt het Dorpsfeest Driehuis plaats. De 

organisatie van dit feest is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 

voor de kinderspelen op vrijdagmiddag 10 september en/ of za-

terdagochtend 11 september.  

Zou je het leuk vinden om te komen helpen? Je kunt je aanmel-

den bij Coraline Gerritsen op nummer 06-15380799. 

 

Agenda: 

Vrijdag 3 sept: informatiebrief naar ouders via de app 

Ma 6 t/m do 9 sept: Avondvierdaagse Driehuis! 

Vrijdag 10 sept: groep 1 t/m 4 vrij! 

 

Veel wandelplezier komende week! 

 


