
 

 

 
 

Afstandsonderwijs 

Afgelopen week is er weer een 
persconferentie geweest. Hierin 
is besproken dat de lockdown 
met drie weken wordt verlengd. 
Voor het basisonderwijs wordt 
het in ieder geval met één week 
verlengd, afhankelijk van de 
resultaten van het onderzoek 
naar de nieuwe variant. 
Vandaag lag er voor elke klas 
weer een lespakket klaar, zodat 
de kinderen ook volgende week 
onderwijs op afstand kunnen 
krijgen. We beseffen dat we 
enorm veel van u als ouders 
vragen. We hopen dan ook dat 
we de kinderen op 25 januari 
weer mogen verwelkomen. 
Binnenkort ontvangt u meer 
informatie m.b.t. de M-toetsen 
en het 1e rapport. 
 
 

Sport en bewegen 
Sinds een aantal jaar geeft 
meester Thomas op de maandag 

bewegingsonderwijs aan de 
kinderen van groep 3 t/m 8. In 
deze tijd is dit helaas niet 
mogelijk. Daarom hebben de 
vakdocenten 
bewegingsonderwijs filmpjes 
gemaakt, zodat de kinderen ook 
thuis lekker in beweging kunnen 
blijven. In de bijlage bij de 
nieuwsbrief vindt u de link naar 
de filmpjes. 
 

Twee scholen 

In november is aangegeven dat 
Gerard, naast directeur van IKC 
Het Veer, tijdelijk waarnemend 
directeur wordt van Toermalijn. 
Zoals de situatie er nu uitziet zal 
dit wat langer gaan duren dan 
oorspronkelijk gedacht. Voor u 
als ouders verandert er niet 
veel. Gerard blijft bereikbaar en 
directietaken worden 
gedeeltelijk overgenomen door 
juf Simone.  
 

Bespaar energie 
én geld met een 
superleuk spel 

‘Welke apparaten slurpen de 
meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel 
lampen branden er in huis?’ 
Een paar van de vragen die aan 
de orde komen in het spel Junior 
Energiecoach.  

Door leerzame challenges, 
puzzels, experimenten en 
winacties ontdekken kinderen 
en ouders via dit spel waar ze 
energie kunnen besparen. 
De gemeente daagt gezinnen 
uit, 5 weken lang, 15-30 
minuten per week. Deelname is 
gratis! 
De volgende ronde start op 27 
februari. Doe je mee? 
Voor meer informatie, 
inschrijven en een voorproefje 
kijk op de website van Junior 
Energiecoach In de bijlage vindt 
u meer informatie. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 4 – 22 jan 
    Afstandsonderwijs 
Ophalen lespakket 
    Vrijdag 15 januari 
Dinsdag 19 januari 
    OV vergadering 
Maandag 25 januari 
    Eerste schooldag na  
    lockdown 
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