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Maandag 11 mei kwamen de eerste kinderen na acht weken thuis geweest
te zijn weer op school. Elkaar zien, spreken en samen leren en spelen
doet zichtbaar goed!
Ook al zijn wij met halve groepen aanwezig, de contacten en de sfeer in
school is plezierig en de kinderen zijn het snel gewend. Tijdens de eerste
weken hebben wij de kinderen goed kunnen observeren en gaan we met
goede moed verder. Wij hopen op een goede gezonde periode tot de
zomervakantie.
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02 Vrijwillige ouderbijdrage
U heeft dit jaar een ouderbijdrage betaald voor activiteiten en het
schoolreisje.
Vanaf 16 maart hebben we te kampen met het coronavirus, waardoor met
name het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 niet door kon gaan.
Hierdoor blijft er geld over, dat dit schooljaar niet meer besteed kan worden.
Op dit moment is het bestuur van Agora aan het nadenken over de vorm hoe
we u dit geld kunnen teruggeven (zoals terugbetalen, volgend jaar minder
innen, enzovoort).
Als er meer duidelijkheid is (ook vanuit het bestuur), brengen we u uiteraard
op de hoogte.

03 Schoolfotograaf
Op dinsdag 23 juni komt de schoolfotograaf. Van ieder kind wordt een
portretfoto gemaakt, deze kan besteld worden als losse foto en hij zal
worden gebruikt voor de groepsfoto. Net als voorgaande jaren krijgt u een
kaartje met een inlogcode waarmee u de foto's kunt bestellen.
Voor peuterspelen komt de fotograaf ook op dinsdag 23 juni. U hoort van
de medewerkers op welk tijdstip uw kind verwacht wordt.
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Vrijdag 19 juni halen wij de lokalen en gangen leeg en zal het
schoonmaakbedrijf de vloeren in het weekend extra grondig reinigen en van
nieuwe was voorzien.
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05 Biebbus
Lezen is ontzettend belangrijk!
Door veel te lezen leren kinderen;
-Goed lezen, concentreren en doorzetten,
-Heel veel over taal (nieuwe woorden verkennen en samenvatten),
-Over zichzelf (denk aan gevoelens en meningsvorming),
-De wereld verkennen, informatie opzoeken enz...
Leesbevordering en leesplezier vinden wij dan ook noodzakelijk en wij zetten
daar allerlei activiteiten voor in.
Het is erg fijn dat onze biebconsulent nu tijdens de periode van de
coronacrisis alle boeken van de kinderen heeft omgewisseld en dat wij weer
een frisse nieuwe voorraad aan boeken voor de kinderen beschikbaar
hebben.
Thuis lezen en voorlezen is voor alle leeftijden eveneens onmisbaar. In
Krommenie en Wormer zijn de dichtstbijzijnde bibliotheken waar uw kind tot
18 jaar gratis kan lenen.

06 Afscheid groep 8
De laatste periode op de basisschool is voor de kinderen uit groep 8
aangebroken. Door de coronacrisis gaat dit anders dan andere jaren.
De groepen 8 maken de eindfilm ‘Hotel Toermalijn’. Hiermee geven we de
kinderen een mooie blijvende herinnering mee. De leerkrachten van groep 8
zijn nog druk aan het nadenken over een gepaste invulling voor het
afscheidsmoment. Dit zal samen met de ouders in de laatste schoolweek
plaatsvinden, natuurlijk binnen de regels die dan gelden. Hierover krijgen de
ouders van groep 8 later bericht. Voor groep 8b zal die zijn op woensdag 1
juli, voor groep 8a op donderdag 2 juli
We wensen groep 8 fijne herinneringen aan Toermalijn en heel veel succes
op de nieuwe school toe!

07 Doordraaidag
Het einde van het schooljaar nadert, na de vakantie zullen de kinderen in
een andere groep starten. Om alvast kennis te maken met de nieuwe
leerkracht en het lokaal zullen we op woensdag 17 juni de ‘doordraaidag’
organiseren. Gedurende een uur op deze ochtend zijn alle kinderen in het
lokaal bij de leerkrachten van komend schooljaar. Iedereen start deze dag
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op de normale tijd, in het huidige lokaal en met de bekende
leerkracht. Tussen 9.00u en 10.00u is de kennismaking gepland.
Groep 8 zal deze ochtend een kennismaking hebben op het voortgezet
onderwijs.
Informatiegroepsbezetting: op 8 juni wordt u geïnformeerd over de
groepsbezetting van volgend schooljaar.

08 Lekker fit: Bewegen
In de week van 8 juni zijn de groepen 3 t/m 8 bezig met het onderdeel
bewegen van het lesprogramma Lekker Fit. Welke effecten heeft bewegen
op je gezondheid? Het programma bestaat uit drie onderdelen die verspreid
over het schooljaar aangeboden worden, namelijk voeding, gezonde keuzes
en bewegen. In de groepen 1-2 wordt ieder schooljaar
een themaweek gehouden met lekker Fit.

09 Afname Cito en rapporten
Gezien de lange periode van Thuisonderwijs zijn wij erg benieuwd hoe de
kinderen de Cito-toetsen maken. Wat weten en beheersen zij wel en wat
niet? In de komende weken worden de toetsen in de groepen 3 t/m 7
afgenomen en wij hopen dat de kinderen op school aanwezig zijn.
De onderwijstijd en het onderwijsaanbod van de afgelopen maanden zijn niet
vergelijkbaar met andere perioden. Wij vinden het niet passend om het
'normale' rapport te versturen, omdat we hier niet voldoende gegevens voor
verzameld hebben. De kinderen krijgen een alternatief blad mee van hun
leerkracht, waar een persoonlijk woordje op staat. Ook kunt u hier als ouder
een stukje op schrijven over hoe uw kind het heeft gedaan tijdens
het thuisonderwijs. Tevens krijgt u een uitdraai met de behaalde Cito
scores. Als de resultaten heel anders zijn dan normaal gesproken, dan
neemt de leerkracht telefonisch contact met u op. Mochten de resultaten iets
afwijken, dan is dit niet meteen reden voor paniek. Zoals hierboven
benoemd: we gebruiken de resultaten om het onderwijs goed af
te stemmen op wat er nodig is.

10 Voorlopig adviesgesprek groep 7
De ouders van de groepen 7 ontvangen een apart bericht over de voorlopig
adviesgesprekken, die in juni door de leerkrachten van de groepen 7 en 8
gehouden worden.
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11 Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) is positief betrokken bij de school. De MR
heeft als functie om op een positief kritische manier mee te denken over
beleidszaken op school. De MR bestaat uit ouders en personeel. Aan het
einde van dit schooljaar neemt Elsbeth Bakker (oudergeleding MR) afscheid
van de medezeggenschapsraad van Toermalijn. De MR heeft een geschikte
kandidaat gevonden en wil graag een ouder voordragen om, vanuit de
ouders, de MR te komen versterken.
Vanuit de oudergeleding wordt Suzanna Marijnissen (haar kinderen zitten in
groep 1-2C en 3) voorgedragen als nieuw ouder-lid. Mocht u hier bezwaar
tegen willen maken, dan kan dit schriftelijk tot 21 juni 2020 naar het emailadres van de MR mr@icb-toermalijn.nl

