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Ouders in de school 

Afgelopen week hebben wij veel ouders in de school ontvangen 

i.v.m. de oudergesprekken. Heel fijn dat deze weer fysiek plaats 

kunnen vinden.   

Bij de groepen 1 t/m 3 krijgen ouders de gelegenheid om op be-

paalde dagen hun kinderen de klas in te brengen. Op deze da-

gen merken wij dat het daardoor best druk kan zijn bij de kleu-

teringang. Bij deze ingang hangen de kinderen van groep 1/2A 

ook hun jas op. Wij willen u vragen om bijvoorbeeld kinderwa-

gens even buiten te laten staan. Ook vragen wij de leerlingen 

van groep 3 tot en met 8 om via de hoofdingang de school bin-

nen te komen. Hiermee hopen wij dat het bij de kleuteringang 

iets rustiger wordt. 

Bij de groepen 4 t/m 8 gaan kinderen zelfstandig naar de groep. 

Ook wanneer u als ouder iets aan de leerkracht door wilt geven, 

kan dit vaak via het kind zelf. Mocht u toch rechtstreeks iets met 

de leerkracht willen bespreken, dan vragen wij u om via de mail 

of telefoon even contact op te nemen. 

 

Hulp gevraagd voor onze binnentuin 

Op dit moment is onze binnentuin 

nogal verwilderd. Graag zouden wij 

deze een update geven. Hier hebben 

wij uw hulp bij nodig! Als eerst moet er 

veel opgeruimd en weggehaald wor-

den.  

We gaan hier, onder schooltijd, mee 

aan de slag op de volgende data: 

- vrijdag 25 maart 

- vrijdag 1 april 

- Vrijdag 8 april 

Wie helpt mee op één van deze dagen (alle 3 mag natuurlijk 

ook     )? U kunt zich aanmelden bij juf Sanne uit groep 1/2b 

(sanne.vanbroekhuyzen@atlantbo.nl).  

Ps: mocht u nog een aanhanger of kruiwagen te leen hebben 

dan horen wij dit ook graag! 

 

Schoolreisje 

Hoera, op donderdag 19 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op 

schoolreisje! De locatie houden wij nog even geheim, maar zal 

de organisatie op een later moment bekend maken. 

 

Kinderdebat 

Afgelopen woensdag heeft in de schouwburg het kinderdebat 

plaatsgevonden. Het hoofdonderwerp waar drie kinderen (Lisa, 

Milou en Yasmine) van De Toermalijn over hebben gesproken is: 

Speelplekken/Groen. “Speelplekken moeten voor alle kinderen 

leuk zijn. Ook voor ouderen kinderen en kinderen met een han-

dicap.” Zij hebben vragen besproken als: “Moet de gemeente 

meer geld uittrekken voor zogenoemde ‘Natuur speeltuinen’ en 

waarom wel/niet?” en “Wat kan de gemeente meer doen om 

kinderen beter te stimuleren om buiten te gaan spelen?” 

Ook de kinderen 

uit de groep en 

de ouders moch-

ten bij dit kinder-

debat aanwezig 

zijn. Onze toppers 

Lisa, Milou en Yas-

mine hebben het 

heel goed ge-

daan!  

 

Agenda: 

Maandag 14 mrt: start schoolvoetbaltoernooi (gr. 5-8) 

Woensdag 16 mrt: gemeenteraadsverkiezingen (gr. 6-8) 

 


