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Ouders bedankt! 

Afgelopen week heeft groep 3 een aantal dagen thuis gewerkt. 

Ook groep 5 heeft een dag thuisonderwijs gevolgd. Wanneer 

kinderen thuis werken wordt er een beroep op ouders gedaan. 

De ene ouder ervaart het als gezellig, maar voor de ander kan 

het echt een hele klus zijn naast zijn/haar werk. Wij begrijpen dat 

maar al te goed. Wij willen ALLE ouders bedanken voor hun inzet 

en flexibiliteit deze afgelopen weken!! 

 
 

Adviesgesprekken groep 8 

In het informatiebulletin van 13 januari heeft u kunnen lezen dat 

de adviesgesprekken voor groep 8 een week opschuiven. De 

adviesgesprekken zullen plaatsvinden in week 7. Vanaf morgen 

4 februari 8.00 uur tot vrijdag 11 februari 17.00 uur kunnen ouders 

zich inschrijven via de gesprekken planner van onze schoolapp.  

 

Overblijfkrachten gevraagd 

Elke dag spelen de kinderen tussen de middag 30 minuten bui-

ten onder begeleiding van overblijfkrachten. Er wordt in meer-

dere shiften buiten gespeeld. De eerste groep start om 11.45 uur 

en de laatste groep gaat om 13.25 uur naar binnen.  

Wij zijn op zoek naar iemand die het overblijfteam wil komen ver-

sterken. U krijgt hier een vrijwilligersvergoeding voor per keer. 

Invallen zou ook een optie zijn, dan zit u hier niet wekelijks aan 

‘vast’. Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen? Dan horen 

wij het graag! U kunt zich aanmelden bij de directie van de 

school (directie.toermalijn@atlantbo.nl). 

 

Ouderbijdrage 

Afgelopen periode hebben wij met alle directieleden van Atlant 

meerdere keren gesproken over kansengelijkheid. Hieronder valt 

ook kansengelijkheid onder ouders en daarbij het innen van de 

ouderbijdrage. Er zijn ouders voor wie de ouderbijdrage gemak-

kelijk betaalbaar is. Maar er zijn ook ouders die dit geld (of een 

deel van dit geld) eigenlijk niet kunnen missen. Daarom hebben 

wij besloten geen vast bedrag meer te vragen. Volgend school-

jaar krijgt u een brief van de ouderraad waarin zij vertellen waar 

het geld aan besteed wordt, want de ouderraad hoopt natuur-

lijk wel activiteiten voor kinderen te kunnen blijven organiseren. 

Vervolgens zullen zij een verzoek doen m.b.t. een vrijwillige bij-

drage waarbij de hoogte van het bedrag zelf in te vullen is. De 

bijdrage van de TSO staat hier los van en zal mogelijk los geïnd 

worden.  

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Vandaag zouden van alle Atlantscholen enkele kinderen de 

Raadszaal van het gemeentehuis bezoeken ter voorbereiding 

op de verkiezingen. Vanuit de Toermalijn zouden er twee leer-

lingen uit groep 8 aanwezig zijn en één leerling uit groep 7. He-

laas kon dit niet doorgaan. Het wordt verzet. Zodra wij de nieuwe 

datum  weten, zullen wij de betrokkenen op de hoogte brengen. 

 

Musical4daagse 

De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes 

jaar stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere 

groep maken de docenten binnen vier dagen een musical. 

Deze voorjaarsvakantie kunnen kinderen opnieuw mee doen de 

Musical4daagse in Theater Kerkrade: 4 dagen zingen dansen en 

acteren.  

Wanneer: voorjaarsvakantie 2022 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Aanmelden via: www.musical4daagse.nl 

Deelname bedraagt €163,95 voor vier dagen 5 uur les.  

 

Agenda: 

vrij 4 feb: start inschrijven adviesgesprekken groep 8 

do 10 feb: MR-vergadering 

 


