
 

Informatiebulletin, 2 december 2021  
 

Het ‘stormt’ op De Toermalijn 

Momenteel voelt het erg onrustig in meerdere groepen. Wij mis-

sen meerdere leerkrachten omdat zij in quarantaine zitten. Maar 

ook deze week hebben wij alle groepen weer kunnen bezetten 

door extra inzet van collega’s.  

 

Vorige week ging groep 7 in quarantaine en op het moment dat 

zij weer op school mochten komen, hebben wij ze weer terug in 

quarantaine moeten plaatsen i.v.m. nieuwe besmettingen. Dat 

is ontzettend vervelend voor alle partijen. Wij zijn ouders dan ook 

zeer dankbaar voor alle lieve reacties en voor hun medewerking. 

Wij begrijpen dat het voor u als ouder verreweg van wenselijk is 

om opeens uw kind(eren) wéér thuis te hebben. 

 

Naast groep 7 zit ook groep 6 sinds vandaag in quarantaine. Dit 

is natuurlijk ontzettend jammer zo nét voor ons sinterklaasfeest. 

Gelukkig gaan zij (net als groep 7) dit feest een andere keer als-

nog vieren.  

 

Wij snappen dat het voor iedereen lastig kan zijn dat de maatre-

gelen aangescherpt zijn. Het advies om mondkapjes te dragen 

en het bekende snottebellen-beleid zijn maatregelen waar ook 

wij ons aan moeten houden, maar die verreweg van ideaal zijn. 

De meeste ouders gaan begripvol met de gevraagd maatrege-

len om en dat is fijn. Ook wij geven het liefste fysiek onderwijs én 

blijven rond de kerstvakantie graag open. 

 

Poep op het plein! 

Afgelopen woensdag waren alle kinderen zeer verrast toen zij 

paardenpoep op het plein vonden. Ozosnel, het paard van Sin-

terklaas, was in de buurt geweest. Hopelijk wordt het paard snel 

teruggevonden! 

 

 
 

Muziek op de Toermalijn 

Naast de muzieklessen van juf Siobhán die live in de klas worden 

gegeven, geeft ook juf Amber nog digitaal muzieklessen. Deze 

week stond die les in 

het teken van Sinter-

klaas. Ook heel fijn 

voor de kinderen die 

thuis in quarantaine 

zitten, de muziekles-

sen kunnen hierdoor 

gewoon doorgaan. 

 

 

 

Sinterklaasfeest 

Morgen is het dan zover! Dan vieren wij op De Toermalijn het sin-

terklaasfeest. Tijdens de viering houden wij ook rekening met 

onze kinderen die thuis in quarantaine zitten. Zo hopen wij de sin-

terklaassfeer ook thuis een beetje over te kunnen brengen. Er zal 

dit jaar geen groots onthaal zijn op het plein. Wel gaan alle groe-

pen bij Sinterklaas op bezoek en hebben zij iets voor hem voor-

bereid, zoals een dansje, toneelstukje, enz.  

Er is een livestream waarop ouders en kinderen het feest kunnen 

volgen. De livestream is via YouTube te volgen vanaf 8:55 uur on-

der de naam "Sinterklaasfeest Toermalijn Driehuis 2021". Hieron-

der vindt u het rooster, zodat u kunt kijken wanneer de groep van 

uw kind(eren) aan de beurt is. 

 

Programma bezoek Sint: 

 

09:00 uur - dansgroep onderbouw 

09:15 uur - onthulling Toermalijn kunstwerk 

09:30 uur - groep 1/2a 

09:45 uur - groep 1/2b 

10:15 uur - groep 1/2c 

10:30 uur - groep 1/2d 

10:45 uur - groep 3 

11:00 uur - groep 3/4 

11:15 uur - groep 4 

11:30 uur - groep 5 

 

12:00 uur - groep 6/7 

12:10 uur - groep 7 (digitaal) 

12:25 uur - tijd voor kinderen in quarantaine 

12:40 uur - groep 6 (digitaal) 

12:55 uur - groep 8a 

13:10 uur - groep 8b 

 

Ventilatie 

Helaas is er m.b.t. de ventilatie geen andere update dan voor 

de vakantie. Atlant heeft voor 8 gebouwen de SUVIS aange-

vraagd en gekregen. Maar doordat de gemeente niet bij-

draagt, staat het bestuur zelf voor de uitdaging de 70% van de 

kosten op zich te nemen en dat lukt niet. Het lukt alleen om twee 

locaties aan te pakken, omdat deze nog het langst onveran-

derd mee moeten gaan. Deze scholen staan veel later dan De 

Toermalijn in de planning (voor bijvoorbeeld renovatie) in het 

huisvestingsplan van de gemeente.  

Op school blijven wij tussen de lessen door nog steeds ventileren. 

Ook tijdens de les zullen er ramen open staan. Hierdoor kan het 

koud zijn in de school nu de winter in zicht is. Mogelijk kunt u uw 

kind een extra vest meegeven. 

 

Kerstfeest 

Ondanks dat het Sinterklaasfeest nog moet komen, zijn de voor-

bereidingen voor het Kerstfeest in volle gang. Wel kunnen wij al 

vertellen dat het feest dit jaar helaas niet in de avond plaats kan 

vinden. Hierdoor kan ook het welbekende glühwein drinken met 

ouders niet doorgaan. Maar voor de kinderen zijn wij bezig met 

een prachtig aangepast feest! Zodra de planning rond is, zullen 

wij u informeren. 

 

Dubbelzeskamp 

Elk jaar vindt de dubbelzeskamp in de kerstvakantie plaats. Van-

wege de besmettingen bij ons op school en in de omgeving kunt 

u zich voorstellen dat het erg onzeker is of de dubbelzeskamp dit 



jaar door kan gaan. Op dit moment gaan ook andere sporteve-

nement niet door. Van ons als school wordt er rondom dit eve-

nement veel voorbereiding gevraagd. Door de grote onzeker-

heid hebben wij als school besloten om dit jaar niet deel te ne-

men aan de dubbelzeskamp. Dit is natuurlijk ontzettend jammer, 

maar wij hopen op uw begrip. Volgend jaar gaan wij er vanuit 

weer mee te kunnen doen met meerdere teams! 

 

Voorleeswedstrijd 

Vorige week heeft de jury unaniem besloten dat Juliëtte uit 

groep 8a zich kampioen voorlezen van De Toermalijn mag noe-

men! Er waren meerdere kandidaten die het allemaal ontzet-

tend goed deden. Wat een talent op de Toermalijn! Wij wensen 

Juliëtte heel veel succes in de volgende ronde. 

 

Agenda: 

Vrij 3 dec: Sinterklaasfeest op school (normalen schooltijden) 

 

 

Wij wensen alle kinderen 

een fijn sinterklaasfeest! 

 

 


