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Fijn gestart 

Afgelopen week zijn wij weer goed gestart. Het versoepelen van 

de regels zorgt ervoor dat ouders zich weer welkom voelen en 

dat is heel fijn. Wij houden dit graag zo! 

Toch hebben wij afgelopen week wel enkele leerkrachten moe-

ten missen, maar gelukkig hebben wij alle groepen kunnen be-

zetten. Daarnaast zullen wij komende periode wel de inzet van 

onze vaste overblijfkracht Paula moeten missen. Zij zal na de mei-

vakantie weer inzetbaar zijn. Tot die tijd lossen wij het op met ex-

tra inzet van het huidige overblijfteam en stagiaires.  

 

Studiedag 

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie heeft het team een mas-

terclass gevolgd van Marcel van Herpen. In deze masterclass 

leerden wij wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen, 

én hoe je de verantwoordelijkheid voor wat er speelt in de 

groep, kunt delen met je leerlingen. Het was een inspirerende 

bijeenkomst die goed aansloot bij één van onze ontwikkelpun-

ten van dit schooljaar: pedagogisch tact. Daarnaast hebben 

alle leerteams de collega’s voorzien van informatie en speerpun-

ten rondom de thema’s bewegend leren, overgang 2/3, Cito 

LVS overgang IEP, VierKeerWijzer-portfolio’s en Close Reading. 

Het was een leerzame dag.  

 

Juf Noeki neemt afscheid 

Afgelopen week is bekend geworden dat juf Noeki De Toermalijn 

per 1 april gaat verlaten. Zij gaat dichter bij huis werken en dat is 

heel fijn in combinatie met de zorg voor haar kinderen. Wij gaan 

haar missen, maar wensen haar het allerbeste op haar nieuwe 

werkplek! 

Gelukkig hebben wij vrijwel direct een vervanger aan kunnen ne-

men. Wietze de Jong zal per 1 april, als leerkracht van groep 8B, 

deel uitmaken van het team van De Toermalijn. Al eerder heeft 

Wietze aangegeven graag bij De Toermalijn te komen werken 

en dat is nu gelukt. Wij wensen meester Wietze veel plezier op De 

Toermalijn! 

 

Schoolbreed thema ‘Mijn lijf’ 

Na  een fijne voorjaarsvakantie zijn we ons in alle groepen weer 

aan het voorbereiden op het nieuwe thema ‘Mijn lijf’. Hier en 

daar zie je al het een en ander gebeuren op de gangen en in 

de klaslokalen. Laat de lentekriebels maar komen! Er mogen na-

tuurlijk van thuis materialen meegenomen worden. 

 

 
 

Herinrichting Driehuizerkerkweg 

Samen met de Velsense Fietsersbond wil De Toermalijn zich inzet-

ten om de verkeerssituatie bij de school te verbeteren. 

Zowel ’s ochtends als ’s middags is het erg druk op de Driehuizer-

kerkweg waardoor het onoverzichtelijk is, als de kinderen naar 

school lopen en fietsen. Het autoverkeer houdt zich niet altijd 

aan het maximum van 30 km/uur, ondanks dat dit een snelheid 

is die bij een botsing ernstig letsel veroorzaakt. Daarnaast is er 

een parkeerverbod aan de overkant de ingang van het boven-

bouwplein, wij zien hier regelmatig auto’s parkeren bij in- en uit-

gaan van de school. Dit belemmert het zicht voor overstekende 

kinderen en is dus een onveilige situatie. 

De gemeente heeft het plan om de Driehuizerkerkweg te gaan 

herinrichten na een renovatie van de riolering. Het gaat om het  

stuk van het IJspaleis tot aan de kruising bij Westerveld. Het weg-

gedeelte voor de school kan dus een ander profiel krijgen. Afge-

lopen woensdagavond 2 maart is de klankbordgroep ‘Herin-

richting voor het eerst bij elkaar gekomen om samen te spreken 

over wensen m.b.t. deze herinrichting. Wilt u hierover meeden-

ken? Meer informatie kunt u vinden op Samenspelvelsen.nl – pro-

jecten. 

 

Graag doen wij dan ook een oproep om uw kinderen lopend of 

met de fiets naar school te laten gaan i.p.v. uw kind naar school 

te brengen met de auto.  

 

 
 

Agenda: 

Vrijdag 4 maart: uitreiking rapport groepen 3 t/m 8 

Ma 7 t/m vrij 11 maart: oudergesprekken 

Maandag 7 maart: GMR vergadering 

Woensdag 9 maart: Kinderdebat in de Schouwburg 

 

 

https://samenspelvelsen.nl/projecten/dorpsdialoog+driehuis/default.aspx
https://samenspelvelsen.nl/projecten/dorpsdialoog+driehuis/default.aspx

