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Update maatregelen  

Afgelopen dinsdag 21 september heeft u van ons een brief ge-

had over de aanpassingen die vanaf volgende week gelden. 

Daarin heeft u ook kunnen lezen dat de groep niet meer in qua-

rantaine hoeft als een kind in de groep positief getest is met het 

coronavirus. Mocht er een leerling of leerkracht positief getest 

zijn, dan brengen wij de ouders van de betreffende groep wel 

op de hoogte.  

 

Gevonden voorwerpen 

Op de foto hieronder ziet u alle gevonden voorwerpen van af-

gelopen periode (en de periode vóór de zomervakantie). De 

voorwerpen zijn te vinden in de bak naast de deur van de hoofd-

ingang. Ook bij de groepen 1/2 zijn er gevonden voorwerpen. 

Deze kunt u vinden aan de witte (losse) kapstok naast de kleu-

teringang. Zit er iets van uw kind tussen? 

Vrijdag 8 oktober zullen wij alles weggeven aan het goede doel. 

 
 

De Week tegen pesten 

De Week Tegen Pesten wordt ieder 

jaar in september georganiseerd 

door Stichting School & Veiligheid. 

Ook De Toermalijn doet volgende 

week weer mee aan ‘de Week Te-

gen Pesten’. Samen zorgen we 

voor een groepsklimaat waar ie-

dereen erbij hoort, een plek heeft 

en zich welkom voelt.  

 

Blokfluitles 

Afgelopen week hebben wij enkele vragen gehad over blokfluit-

les. Dit is nog niet eerder gegeven op de Toermalijn maar be-

hoort zeker tot de mogelijkheden! Deze optie stond niet op het 

inschrijfformulier, vandaar de vraag van ouders. 

Heeft u een zoon/dochter in groep 5 of hoger die graag blok-

fluitles zou willen volgen? Dan kunt u dit aangeven bij juf Marian 

(marian.miessen@atlantbo.nl). Bij voldoende aanmeldingen 

starten wij na de herfstvakantie een lesgroep op. 

 

Batterijen inzamelen 

Binnenkort zullen wij op de Toermalijn batterijen inzamelen. Zo 

zorgen wij voor een beter milieu én sparen wij met de 

ingeleverde batterijen een mooi geldbedrag voor bijvoorbeeld 

buitenspeelgoed bij elkaar. Voor elke kilo ingeleverde lege 

batterijen krijgt de school € 0,25. Binnenkort ontvangen wij een 

inzamelmeubel die wij bij de hoofdingang zullen plaatsen. 

Verzamelt u mee? 

Ontruiming & EHBO 

Vorige week vrijdag hebben wij onze 

jaarlijkse ontruimingsoefening gehad. 

Ook de peuters doen mee met deze 

oefening. Alles was binnen de tijd on-

der controle. Heel fijn! 

Afgelopen woensdagmiddag hebben 

de leerkrachten de jaarlijkse BHV trai-

ning gehad. Hierbij leren zij ook op de 

juiste manier EHBO bij kinderen toe te 

passen.  Iedereen is geslaagd!  

  

FEEST op De Toermalijn! 
Van woensdag 29 september tot woensdag 13 oktober is de Kin-

derboekenweek! Dit jaar pakken we extra uit omdat we ook het 

lustrum vieren. Het worden feestweken! 

Omdat er twee festiviteiten zijn samengevoegd staan er veel ac-

tiviteiten op de planning. Ouders worden zeer binnenkort via een 

aparte brief van alle festiviteiten op de hoogte gesteld. 

 
 

Agenda: 

Woe 29 sept: Opening KBW en start feestweken! 

Donderdag 30 sept: Vossenjacht 
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