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Feest 

Het is een feestje om op dit moment door de school te lopen. Zo 

zien we groepen in beweging tijdens het leren, wordt er samen-

gewerkt tussen bovenbouw- en middenbouwgroepen en mo-

gen ouders weer op bezoek komen om o.a. een spel van Vier-

KeerWijzer in de klas te komen spelen. En er komt nog meer. In 

dit informatiebulletin leest u hoe we hebben genoten van ons 

paasfeest en wat wij met de Koningsspelen gaan doen. Zin in! 

 

Pasen 

Afgelopen vrijdag zijn de groepen 3 en 3/4 bij de kerk langs ge-

weest i.v.m. Palmpasen. Ze hebben alle hoekjes van de kerk mo-

gen ontdekken. Ook mochten we vragen stellen aan koster Ben, 

zoals: "Waar staat het bed van God?" en "Hangt de échte Jezus 

boven het altaar?". Namens alle kinderen uit de groepen heb-

ben ze een kaarsje aangestoken in de kerk.  

Daarna hebben ze liedjes gezongen in de zaal tijdens het koffie-

moment. Het lekkers hebben zij overhandigd en de versierde 

palmpasenstokken aan de pastoor gegeven. Ze kregen een 

groot applaus! Als waardering werd er ook voor de kinderen een 

lied gezongen én hebben ze samen met een lied op de piano 

afgesloten. Alle kinderen kregen aan het einde iets lekkers. 

 

Ook de kinderen van de groepen 1/2 zijn op stap geweest. Zij 

gingen met een bolderkar vol lekkers naar de bewoners van Huis 

ter Hagen. En wat waren de mensen blij met hun komst!  

 

Daarnaast hadden alle groepen gister een paasontbijt in de klas. 

Iedere leerling had voor een klasgenootje in een mooi versierde 

paasdoos een ontbijtje bereid. Tijdens de ochtend werd ook stil-

gestaan bij het paasverhaal. 

 

 
 

Koningsspelen  

Op vrijdag 22 april is het weer tijd voor de Koningsspelen! De 

groepen 5 t/m 8 gaan naar het strand om daar verschillende 

sportieve activiteiten te doen, dit wordt geregeld door de ge-

meente. Wij vragen de kinderen een 10-uurtje mee te nemen. 
Na afloop van de ochtend zullen de kinderen de dag afmaken 

op school. Als lunch zullen zij het aangeleverde Koningsontbijt 

krijgen. De schooldag zal gewoon om 14.30 uur afgelopen zijn. 

 

Tijdens de Koningsspelen worden er foto's gemaakt door verschil-

lende partijen. Deze foto's zullen gebruikt worden voor sociale 

media, pers en andere promotie doeleinden. Mocht u dit niet 

gewenst vinden kan u dit doorgeven aan de leerkracht van uw 

kind. 

 

De groepen 1 t/m 4 blijven op school en gaan gezamenlijk ont-

bijten, zingen, dansen en veel leuke activiteiten doen in en om 

de school. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12:00 uur klaar. 

 

Schrijf je nu in! 

Binnenkort komen er weer allemaal leuke activiteiten en school-

toernooien aan! Er staan er drie op de planning en de inschrijvin-

gen lopen al binnen. 

Het Dubbel6Kamp waarbij er allerlei leuke activiteiten worden 

gedaan in een toernooivorm, het schoolhockeytoernooi en het 

schoolbeeballtoernooi. 

De brieven zijn al verstuurd en staan in De Toermalijn app. Mocht 

uw zoon of dochter mee willen doen, schrijf ze dan snel in! 

 

MR vergadering 

Afgelopen week is de Medezeggenschapsraad weer bij elkaar 

gekomen. Wij hebben het gehad over de alternatieve school-

week binnen Atlant en dat dit op dit moment geen invloed heeft 

op het onderwijs voor De Toermalijn (zie kopje alternatieve 

schoolweek).  

Ook is er gesproken over het verkeer rondom de school. Afgelo-

pen week heeft Carla een gesprek gehad met de gemeente en 

zijn Eefje (MR) en Carla namens De Toermalijn aangesloten bij de 

klankbordgroep Driehuis dat gaat over de herinrichting van de 

Driehuizerkerkweg (zie kopje verkeer rondom De Toermalijn).  

De urenberekening en de formatie voor volgend schooljaar zijn 

besproken. Carla heeft aangeven dat de formatie komende 

weken met het team ingevuld gaat worden. De notulen van het 

overleg zijn na goedkeuring op de site terug te vinden. 

 

Daarnaast zal juf Linda na de zomervakantie afscheid nemen 

van haar rol in de MR. Juf Lieke gaat haar plek in de personeels-

geleding overnemen. Binnenkort komt er in het informatiebulletin 

een oproep voor de oudergeleding van de MR. 

 

IEP-toets groep 8 

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te ma-

ken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets meet de 

taal- en rekenvaardigheid van uw kind. De leerlingen maken de 

IEP Eindtoets op woensdag 20 en donderdag 21 april. Deze toets 

meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en reke-

nen aan het eind van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft 

informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én 

een advies voor het voortgezet onderwijs. Deze uitslag is, naast 

het schooladvies van de leerkracht, een tweede objectief ge-

geven. 

 
 

Mocht u nog meer informatie willen hebben over de IEP Eind-

toets, dan kunt u terecht bij de groepsleerkrachten van groep 8 

of op de volgende website: https://www.bureau-ice.nl/basison-

derwijs/voor-ouders/  

 

Verkeer rondom De Toermalijn 

Wij zijn op dit moment met de gemeente in gesprek over de her-

inrichting van de Driehuizerkerkweg. Afgelopen dinsdagavond 

was er een bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierin werd het 

eerste concept gedeeld en konden genodigden hier reactie op 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/


geven. Wij zullen u via dit informatiebulletin op de hoogte hou-

den van de ontwikkelingen. 

 

Alternatieve schoolweek 

Op 28 maart heeft u een brief ontvangen over de alternatieve 

schoolweek met de uitkomsten van het onderzoek naar het le-

rarentekort. In deze brief wordt genoemd dat er drie pilotscholen 

binnen Atlant gestart zullen worden, De Toermalijn is geen pilot-

school. Wel is Carla via de klankbordgroep van directeuren 

nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de alternatieve 

schoolweek. 

 

Agenda: 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag vrij!! 

Maandag 18 april: Tweede Paasdag vrij!! 

Woe 20 en do 21 april: IEP groep 8 

Vrijdag 22 april: Koningsspelen 

 

 


