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Update vervanging 

Afgelopen week was wederom een roerige week. Start van de 

week misten wij juf Kim, juf Britt en juf Denise. Juf Carla is afgelo-

pen week ook positief getest. Naar verwachting zal zij er donder-

dag 27 januari weer te zijn. Juf Kim zullen wij iets langer moeten 

missen. Zij heeft vóór de kerstvakantie een positieve test gehad 

en heeft nog niet genoeg energie om weer voor de groep te 

staan. Komende weken zal juf Natascha extra werken en enkele 

maandagen zullen opgevangen worden door juf LiMin van de 

invalpoule. Juf Wendy en juf Liëla (stagiaires zij-instroomtraject) 

hebben extra gewerkt in de groepen 3 en 7. Juf Britt is inmiddels 

weer op school. Wij hopen juf Denise volgende week weer te 

zien. 

 

De verwachting is dat het komende periode steeds lastiger gaat 

worden door oplopende besmettingen. Meerdere collega’s 

hebben te maken met positief geteste gezinsleden. Doordat ve-

len van ons de booster hebben gehad, hebben wij toch alle 

groepen weer kunnen bezetten. Wij doen er elke dag weer alles 

aan om de bezetting rond te krijgen. Hier gaat veel tijd in zitten. 

Hierbij willen wij nogmaals aangeven dat het niet altijd lukt om 

ouders te benaderen wanneer een groep opgevangen wordt 

door een andere leerkracht. Wij hopen op uw begrip.  

 

Nieuwsbrief GGD 

Afgelopen dinsdag heeft u een aparte nieuwsbrief van de GGD 

ontvangen. Deze vindt u in de schoolapp onder de knop 

‘nieuws’. Hierin staan de laatste wijzigingen m.b.t. algemene re-

gels en klachten passend bij corona. 

 

Slagwerkers gezocht! 

Hou je van ‘trommelen’ met je vingers, pen of potlood op tafel? 

Of met je lepel op je bord of op de pannen tijdens het eten? Dan 

zijn de slagwerklessen iets voor jou!  

In een orkest zijn de slagwerkers heel belangrijk! Het schoolorkest 

heeft al twee leuke meiden die er heel goed voor zorgen dat het 

orkest in de maat blijft. Zij drummen het ritme met hun oefenpad 

en trommels. Maar ze kunnen zeker wat hulp gebruiken. Dan kun-

nen er afwisselend verschillende soorten slaginstrumenten be-

speeld worden.  

In de les kun je met een groepje oefenen en tijdens de repetitie 

met het orkest zorg je ervoor dat de muziek lekker gaat swingen.  

  

De lessen zijn op donderdag na schooltijd, tussen 14.45 – 15.30. 

Dat hangt af van het aantal kinderen dat mee wil doen. Het 

schoolorkest repeteert onder schooltijd. Ook op donderdag, van 

14.00 – 14.30.  De kosten zijn tot de zomervakantie € 65,00. 

Je kunt je opgeven bij juf Marian: marian.miessen@atlantbo.nl 

 

 
 

Toetsweken 

In het vorige informatiebulletin heeft u kunnen lezen dat wij ko-

mende weken de toetsen van ons leerlingvolgsysteem weer zul-

len afnemen. Groep 3 t/m 7 doen maken de CITO en groep 8 

maakt de IEP. Wij willen u vragen geen tandarts/huisarts bezoe-

ken binnen schooltijd te plannen komende twee weken.  

 

Onderwijs gaat door 

Door het oplopen van de besmettingen is het soms lastig om keu-

zes te maken. Wat doen we nu wel en wat niet? Tegelijkertijd 

moeten we wel steeds 

blijven kijken naar een 

leerrijk aanbod voor de 

kinderen. Ze hebben al 

veel moeten missen. Wij 

hebben besloten dat 

vandaag het orkest (op 

passende afstand) weer 

samen mag komen. Voor 

de dansroepen hebben 

wij dit besluit nog even 

uitgesteld. Ook de zwem-

lessen laten wij door-

gaan. Gisteren hebben 

de kinderen van groep 4 

en 5 weer zichtbaar ge-

noten! 

 

Keuze VO-school richting Techniek 

De Toermalijn heeft een samenwerking met Techport. Op ver-

zoek delen wij onderstaand bericht. 

 

In de Techportregio zetten ze vol in op waterstof, offshore wind 

en smart industry. Deze ontwikkelingen bieden volop kansen 

voor jongeren. Met een opleiding in de techniek (in het vmbo èn 

op een Techmavo of Technasium) kan je een grote bijdrage le-

veren aan een schonere wereld en leefomgeving. 

Via onderstaande link vindt u 5 tips om ouders te ondersteunen 

bij het kiezen voor een vo-school.  

 

5 tips om samen met je kind een vervolgopleiding te kiezen - 

Techport - voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindu-

strie 

 

In dit artikel staan naast de 5 tips ook een overzicht van alle info 

avonden en open huis dagen van alle Techportscholen van het 

voortgezet onderwijs en een link naar een speciale playlist op 

YouTube Playlist voor ouders en kinderen met informatiefilmpjes 

van de Techportscholen met het accent op techniek en tech-

nologie. 

 

  

Agenda: 

n.v.t. 
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