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Beste ouders/verzorgers,     

Via de mail heb ik u al laten weten dat het dit jaar ook moeilijk gaat worden om op de 

Tormijnschool inval te krijgen bij ziekte van de leerkracht. Onderstaande stond al in het 

nieuws; 

 
De onderwijsbonden hebben woensdag 6 november uitgeroepen tot een landelijke stakingsdag. Ze willen dat 
het kabinet meer geld op tafel legt om de problemen in het onderwijs aan te pakken. 

De AOb en de andere bonden eisen in een gezamenlijke verklaring een 'fatsoenlijk salaris, voldoende collega's en minder 

werkdruk' op basisscholen en middelbare scholen. 

School dicht 

"Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot dat dagelijks klassen naar huis worden gestuurd", zegt de AOb. "Vandaag 

werd zelfs bekend dat een school in Amsterdam permanent moet sluiten. Ook in het voortgezet onderwijs loopt het 

docententekort op." 

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen zegt er 'echt veel meer collega’s nodig zijn'. "En om dat te bereiken moet het werk 

weer aantrekkelijk worden."enz…. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Omdat het team van de Tormijnschool achter de staking staat, is de school op 6 

november gesloten. We hopen dat we u als ouders/verzorgers niet teveel gepuzzel 

bezorgen, maar willen toch echt een signaal afgeven naar de overheid. 

 

 

https://www.aob.nl/nieuws/landelijke-staking-basis-en-voortgezet-onderwijs-op-woensdag-6-november/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4863841/montessorischool-amsterdam-dicht-lerarentekort-ouders-kinderen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4863841/montessorischool-amsterdam-dicht-lerarentekort-ouders-kinderen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4863841/montessorischool-amsterdam-dicht-lerarentekort-ouders-kinderen


Tien minutengesprekken 

Vanaf 28 oktober liggen de inschrijfformulieren voor de 10 

minutengesprekken weer klaar. Op de gele tafels in de school 

kunt u uw voorkeurstijden aangeven. De gesprekken vinden 

plaats op 4,5,7,8 november. 

 

Gezonde school 

Ook dit jaar is de Tormijnschool weer uitgeloot om gedurende een halfjaar drie dagen 

schoolfruit te krijgen! Daar zijn we uiteraard blij mee. Vanaf 11 november tot 17 april 2020, is 

het zover. Op de woensdag-donderdag en vrijdag is er dus voor de kleine pauze fruit voor 

uw kind op school. Dit jaar gaat onze conciërge Yolanda het fruit snijden. Alleen op vrijdag 

vragen we uw hulp, zie Klasbord. Mooi dat het kan! 

 

Nationaal schoolontbijt 

Ook doet de Tormijnschool mee aan het nationaal schoolontbijt! Dit jaar gaan de groepen  

op vrijdag 8 november gezellig samen gezond ontbijten. Wilt u uw kind bord, beker en 

bestek meegeven? Dank! 

Sinterklaas 

Op 23 november komt Sinterklaas zoals ieder jaar weer aan in Noordijk. Hoe en hoe laat?? 

Dat moeten we nog even afwachten. Wat vast staat is dat het een fijn kinderfeest zal 

worden!   



Om te onthouden en te noteren: 

Wat/wanneer Wie Waar 

Herfstvakantie 

21-25 oktober 

Alle groepen  

Techniekles 

28 oktober 

Groep 8 Borculo (zie Klasbord voor 

meer info) 

Staking  

6 november 

Alle groepen vrij  

Nationaal schoolontbijt 

8 november 

Alle groepen, graag bord, 

beker en bestek 

meenemen! 

In de eigen groep 

Intocht Sint 

Zaterdag 23 november 

Alle kinderen, 

ouders/verzorgers, 

belangstellenden  

Vanuit de school komen we 

lopend de Sint tegemoet en 

bij Café Hassink maken we 

er een feestje van. 

Presentatie workshops  

ronde 2 

29 november, 13.00-14.00 

uur 

Groep 3-8 en alle 

belangstellenden. 

In de school 

 

 

 


