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Feest! 

Wat hebben wij genoten afgelopen week. Van vele ouders heb-

ben wij positieve reacties mogen ontvangen, bedankt daarvoor.  

Dinsdag hebben kinderen (en ouders) hun slag kunnen slaan op 

de boekenmarkt en gisteren hebben we kunnen genieten van 

het Toermalijn Festival. Alle groepen hebben een optreden ver-

zorgd, maar ook de dans-

groepen (o.l.v. juf Siobhàn) 

én het team hebben hun 

danskunsten laten zien. De 

ouderraad heeft voor elke 

leerling een dopper gere-

geld en daarnaast konden 

kinderen genieten van pof-

fertjes, een hotdog en een 

ijsje!  
En zo is er een einde geko-

men aan de festiviteiten 

rondom het lustrum en de 

Kinderboekenweek. Er zijn 

heel veel foto’s gemaakt. 

Deze zullen wij na de herfst-

vakantie in het fotoboek 

van de schoolapp plaatsen. 

 

Wij willen de commissie (die bestaat uit ouders en leerkrachten) 

enorm bedanken voor hun inzet! Jullie inzet is goud waard! 

 

En wij hebben het weer gered… 

De eerste periode zit er op. U als ouder van de Toermalijn heeft 

weinig gemerkt van het lerarentekort. De Toermalijn heeft een 

mooi stabiel team maar ook bij ons op school is het tekort aan 

leerkrachten merkbaar. Afgelopen periode hebben wij de groe-

pen van afwezige leerkrachten steeds kunnen opvangen met 

behulp van extra inzet van collega’s maar ook hebben wij on-

derwijsassistenten en/of stagiaires voor de groepen gezet. Dit al-

les om ervoor te zorgen dat de kinderen fysiek onderwijs konden 

krijgen. Ook vandaag hebben wij de afwezigheid van drie col-

lega’s moeten opvangen. En het is op het laatste moment toch 

weer gelukt! Maar dit is echt niet vanzelfsprekend. Ik wil dit graag 

benoemen omdat er mogelijk een moment gaat komen dat ook 

wij de groepen niet meer kunnen bemannen. Afgelopen week 

hebben wij hier met meerdere directeuren van verschillende be-

sturen over gesproken. Het probleem is op elke school merkbaar. 

Het is fijn om er samen over in gesprek te blijven. 

 

Kinderboekenschrijfster op bezoek 

Vrijdag 8 oktober hebben alle groepen een bezoek gehad van 

Rheny van Oudvorst en Gitte Verweel. Rheny heeft het boek ‘De 

sleutel van de pomp van Velsen’ geschreven.  

 

Dit kinderboek over de waterpomp in Oud-Velsen is te  

koop via onze school. Ouders en/of kinderen kunnen zich 

tot vrijdag 29 oktober bij juf Carla op kantoor inschrijven om het 

te bestellen. Het kost €10,00 en dit kunt u contant meenemen bij 

inschrijving of bij aflevering.  

Het boekje wordt op korte 

termijn op school afgele-

verd. De schrijfster is daarbij 

aanwezig en kan een per-

soonlijke boodschap in het 

boekje schrijven voor uw 

kind. Leuk om samen te le-

zen en om de pomp écht te 

bezoeken! 

 

Juf Gerda Dinkla 

De kinderen/ouders die al wat langer op de Toermalijn zitten, 

kennen vast juf Gerda Dinkla nog wel. Juf Gerda was onze con-

ciërge. Afgelopen twee jaar is juf Gerda niet meer actief ge-

weest bij ons op school. Afgelopen week is juf Gerda langs ge-

weest om afscheid te nemen en dat was best een lastig mo-

ment. Wij willen juf Gerda bedanken voor alles en wensen haar 

het allerbeste voor de toekomst.  

 

Besteding overgebleven geld ouderbijdrage 

Vorig schooljaar is er onder de ouders/verzorgers een enquête 

uitgezet om inzicht te krijgen hoe het overgebleven geld van de 

ouderbijdrage van schooljaar 2019/2020, als gevolg van corona, 

het beste besteed kon worden. Onderaan dit informatiebulletin 

vindt u een brief van de ouderraad waarin o.a. wordt toegelicht 

wat er met de gelden is gebeurd. 

 

Studiedag 

Maandag 25 oktober (meteen na de vakantie) hebben de leer-

krachten een studiedag die in het teken staat van ‘Pedagogisch 

tact’. Alles kinderen zijn deze dag vrij! 

 

Agenda: 

Vrijdag 15 okt: ANWB Streetwise voor alle groepen 

Maandag 25 oktober: Studiedag, alle kinderen VRIJ! 

 

 

Het team van de Toermalijn wenst 

iedereen een fijne herfstvakantie! 
 

 
 

 

 

 



Bijlage: brief ouderraad (ingezonden) 


