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Bezetting 

Ook deze week hebben wij met zieke leerkrachten te maken. 

Een deel van de gymlessen kon daardoor deze week niet door-

gaan en vandaag hebben wij een groep thuis moeten laten. Wij 

blijven energie steken in onze ontwikkelingen. Momenteel wordt 

er door collega’s gewerkt met verschillende werkvormen 

rondom bewegend leren. Bewegen tijdens het leren kan een 

gunstig effect heb-

ben op het leren én 

het is ook nog ontzet-

tend leuk. Met het 

mooie weer zien wij 

verschillende groe-

pen buiten met be-

wegend leren aan de 

gang.     

 

 

Ook hebben we de afgelopen periode weer veel rondleidingen 

gehad met nieuwe ouders. Altijd fijn om enthousiaste reacties 

over onze school te krijgen! 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Maandag 14 maart is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor 

het basisonderwijs in Velsen weer van start gegaan. Het vindt 

plaats op de velden van VV IJmuiden. Bijna 1500 leerlingen staan 

jaarlijks te trappelen om in de 4 verschillende categorieën (meis-

jes 5/6 & 7/8 en jongens 5/6 & 7/8) te strijden om de felbegeerde 

titels. Het toernooi duurt meer dan 4 weken. De Toermalijn is weer 

goed vertegenwoordigd dit jaar! Team 1 jongens 7/8 hebben 

hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld en hun tweede wedstrijd ver-

loren. Zij zijn helaas uitgeschakeld. Team 1 en 2 jongens 5/6 heb-

ben helaas twee wedstrijden verloren en zijn hierdoor niet door 

naar de volgende ronde. Team 1 meiden 5/6 hebben twee wed-

strijden overtuigend gewonnen en zijn door naar de volgende 

ronde. De andere teams komen binnenkort in actie. Wij houden 

u op de hoogte van de ontwikkelingen en wensen alle kinderen 

een sportieve wedstrijd toe! 

 

 
 

Lied Oekraïne 

Woensdag 16 maart om 11.55 zongen alle basisschoolkinderen 

van Nederland voor de kinderen van Oekraïne. Ook De Toerma-

lijn heeft hier met de groepen 6 t/m 8 aan meegedaan. We zon-

gen het speciaal daarvoor gemaakte lied "Wij staan hier sterk".  

 

 

 

 

 

Opvallend bezoek 

Groep 7 en groep 6/7 kregen tijdens de buitengymles afgelopen 

week opvallend bezoek. Er staken zomaar een aantal herten het 

veld over! 

 

 
 

Tutorlezen (opnieuw) gestart! 

Joepie! Nu de maatregelen rondom corona zijn versoepeld, mo-

gen klassen weer gemengd worden. Dat betekent dat het tutor-

lezen weer door kon gaan! Leerlingen uit de groepen 7 en 8 hel-

pen de groepen 3 en 4 bij het lezen. Iedereen heeft een vast 

maatje waar zij elke vrijdagochtend samen mee lezen. 

 

 
 

Agenda: 

14 maart t/m 14 april: schoolvoetbaltoernooi gr. 5-8 

Vrijdag 25 maart: gr. 1-4 is vrij 

Woensdag 30 maart: Swimming’s Cool gr. 6, 6-7 en 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


