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Update huidige stand van zaken 

Afgelopen maandag heeft u via uw persoonlijke inbox een brief 

ontvangen over de nieuwe aanpassingen i.v.m. het oplopen 

van besmettingen in onze regio. Vanaf gisteren zijn de nieuwe 

aanpassingen ingegaan. Wij willen u als ouder bedanken voor 

de medewerking en het begrip. Juist nu deze sfeervolle tijd eraan 

komt, gunnen wij u een kijkje in de school. Helaas is het nu even 

niet anders. 

 

Op De Toermalijn is het in enkele groepen onrustig. Ouders van 

deze groepen zijn op de hoogte gebracht. Er zijn enkele besmet-

tingen, maar gelukkig hebben wij nog geen groepen naar huis 

moeten sturen of in quarantaine moeten plaatsen. Wel zijn wij 

extra alert en vragen wij alle ouders ook alert te blijven. Samen 

houden wij de kinderen graag op school.  

 

Wanneer moet een groep in quarantaine? 

Het huidige beleid geeft aan dat klasgenoten van het besmette 

kind allemaal naar school mogen, indien klachtenvrij. Er geldt 

een uitzondering voor kinderen die in nauw contact zijn  

geweest in de privésfeer (dus niet tijdens schooltijd). In dit geval 

gelden de richtlijnen van het bron- en contactonderzoek voor 

de privé-setting. Bij uitbraken met 3 of meer besmettingen in een 

groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waar-

onder indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele 

groep of klas.  Het advies om je bij klachten te laten testen bij de 

GGD blijft gelden.  

 

Sinterklaas op de Toermalijn 

De ouderraad heeft vorige week de hele school weer versierd. 

De gangen zien er weer heel gezellig uit! Dit jaar hebben zij weer 

leuke versiering aangeschaft, passend bij deze tijd. Bedankt voor 

jullie betrokkenheid en inzet! 

 
Ook dit schooljaar sluit ons programma 

aan bij het landelijke Sinterklaasjour-

naal. Vanmorgen was duidelijk zicht-

baar dat de pieten vannacht langs 

waren geweest. Wat een rommel in de 

school! Maar gelukkig hebben zij alle 

schoenen gevuld en we hebben sa-

men alles weer opgeruimd.  

Ook dit jaar zal Sinterklaas alle groe-

pen ontvangen in de speelzaal en zul-

len wij voor de ouders een livestream 

verzorgen. Wij gaan er weer een mooi 

feest van maken! 

 

Muziek op de Toermalijn 

Vanmiddag was de eerste repetitie van het schoolorkest. Twee 

jaar les of twee maanden? Dat maakte niet uit, iedereen blies 

zijn partijtje mee. De Sint zal niet weten wat hij hoort als hij aan-

komt bij De Toermalijn....! 

 
 

Sporttoernooien afgezegd/verzet 

Door de vele besmettingen hebben wij via sportloket Velsen te 

horen gekregen dat het badmintontoernooi helaas niet door 

kan gaan. Ook het schooldammen van gisteren was afgelast.  

 

HULP gezocht (ingestuurd door commissie avondvierdaagse) 

Omdat onze huidige website per 1 januari uit de lucht wordt ge-

haald door de landelijke organisatie, zijn we op zoek naar ie-

mand met verstand van websites. Beheer, hosting, onderhoud, 

etc. 

Weet jij hier veel van en vind je het leuk om als vrijwilliger dit stuk 

van de Avond4daagse voor je rekening te nemen? Neem dan 

contact op met ons via avondvierdaagse-driehuis@outlook.com 

 

Leerlingenraad in gesprek over toetsen 

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van de leerlingen-

raad om de tafel gezeten met medewerkers van het Ministerie 

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Zij hebben gesproken 

over toetsen en de kinderen hebben heel veel vragen beant-

woord; Welke toetsen zijn er? Vind je toetsen leuk? Hoe kunnen 

wij het leuker maken?  

Het was een mooie ervaring en heel fijn dat zij kinderen de kans 

geven om hun stem te laten horen! 

 
 

Agenda: 

Vrijdag 26 nov: gr. 6 Slotcar-racen en gr. 7 en 8 finale voorlees-

wedstrijd 


