Informatiebulletin, 4 november 2021
Update maatregelen
De persconferentie van afgelopen dinsdag over de aanscherpingen heeft tot op heden nog geen invloed op de maatregelen in onze school. We kunnen iedereen nog blijven ontvangen.
Toch willen we graag alert blijven om te grote drukte te voorkomen. We zijn blij met de rust in de gangen en het feit dat kinderen
van groep 4 t/m 8 zonder ouders naar binnen komen en dat de
kinderen van groep 1 t/m 3 op meerdere dagen in de week zelfstandig naar hun klas komen. Het hanteren van onderstaande
regels dragen bij aan het open houden van onze school.
Het team van de Toermalijn zou het fijn vinden als u:
- voldoende afstand houdt tussen volwassenen
- de school alleen betreedt als u klachtenvrij bent
- bij het wegbrengen van uw kind (groepen 1 t/m 3) de school
weer z.s.m. verlaat
- uw kind met één persoon komt brengen en halen
Wel adviseert het kabinet mondkapjesplicht op plekken waar
het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden. Mochten wij
merken dat het in de school toch niet haalbaar is, dit gaat met
name om het wegbrengen bij de groepen 1 t/m 3, dan zullen wij
de mondkapjesplicht binnen school weer invoeren.
Ook willen wij ouders vragen de gezondheid van hun kind goed
in de gaten te houden. Bij twijfel vragen wij u het kind te laten
testen of thuis te houden. Samen zorgen wij ervoor dat alle groepen van de Toermalijn fysiek onderwijs kunnen blijven volgen.
Week van de Mediawijsheid
Volgende week is het de Week van de Mediawijsheid met als
thema: Samen Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij wat
we écht belangrijk vinden in de online wereld. Hier hoort ook een
landelijke wedstrijd bij waarbij klassen worden uitgedaagd om
de personages uit een game te helpen bij hun spannende mediawijze missie, om zo veel mogelijk bits (punten) te scoren. Ook
de groepen 8 van de Toermalijn zullen hieraan meedoen. Wij
wensen de kinderen veel succes, wijsheid en plezier!

Creatief met Sint
Wij kregen een leuke creatieve tip binnen.
En omdat ‘Creatief’ één van onze vier pijlers
is, delen wij deze tip graag met u. Bij Deesjescreaties kunnen kinderen en ouders leuke
workshops volgen. Klik op onderstaande link
voor meer informatie.

Sinterklaas workshops (deesjescreaties.nl)

Agenda:
Vrij 5 november: groepen 1/2 & 8 inschrijving oudergesprekken
Donderdag 11 November: Sint-Maarten
Vrijdag 12 november: groepen 1 t/m 4 vrij!

