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Beste ouders, verzorgers, 
 

Wat is er al weer hard gewerkt door kinderen en leerkrachten van onze school! We 

gaan richting de herfstvakantie en als we dan even terugkijken naar de start van ons 

schooljaar is er veel geleerd door ieder kind. En nee, niet alleen op een “schoolse 

manier”. De workshops bijvoorbeeld die waren wederom succesvol. Het heeft ook 

weer in de krant gestaan! 

Ondanks dat we geen ouders mogen laten helpen, blijven de workshops een 

speerpunt van ons onderwijs. De eerste ronde zit er weer bijna op, helaas mogen we 

u niet uit nodigen voor de presentaties. Maar…houdt u Klasbord in de gaten? 

Het bijzondere van een kleine school is dat kinderen elkaar goed kennen en helpen. 

Het is vrij normaal om met verschillende leeftijden in een lokaal te zitten en hetzelfde 

te leren. Ieder op zijn of haar niveau.  

Dan is er ook veel veel natuurlijk geleerd op school; 

meester Jesse heeft een baby baardagaam in de klas! 

Op schoolreisje zagen we een volwassen baardagaam. 

Leren kijken, leren verzorgen en saamhorigheid hierin staat 

voorop.  

Juf Sonja heeft niet alleen wandelende takken in de klas, 

maar de afgelopen weken konden alle kinderen daar het 

proces van eitje naar rups, naar cocon naar vlinder 

volgen. Fantastisch om dit live te zien en niet op een 

plaatje.  

Verder was er de week tegen het pesten, waar volop aandacht aan is besteed!  

 

 



Er was een Nationale buitenlesdag, maar nu is het gelukkig zo dat we vaak buiten 

leren op onze school! 

En de Kinderboekenweek is gestart! 

Kinderboekenweek   

U heeft het waarschijnlijk gezien, op woensdag 30 september liepen er wat figuren 

uit de geschiedenis op ons plein. De kinderen waren verbaasd, maar hadden al snel 

door dat dit alles met het kinderboekenweekthema “en toen” te maken had. 

Geschiedenis, wat hadden de mensen aan, hoe leefden ze? We hebben de week 

geopend met beweeg- en lees spellen op het plein. Alle kinderen konden een kluis 

vinden en samen de prijs winnen. Deze prijs was ook ouderwets; poffertjes eten! 

 

Verder heeft uw kind van alles kunnen zien in de Oale schole. Ook brengen enkele 

groepen een bezoek aan de bieb  in Neede. Zien lezen, doet lezen…We kunnen het 

niet vaak genoeg zeggen! 

Na deze week zullen er ook nog enkele gastlessen zijn met het boekenweekthema 

en informatica (computerkunde). 

En…onze voorleeskampioen  mocht een 

boek voorlezen aan de hele school!  

Kortom; we laten deze week niet zomaar voorbij 

gaan! We sluiten de week af op vrijdag 9 oktober met 

de dans “en…toen?”  

En ook is er die middag de gebruikelijke boekenmarkt 

voor groep 4-8.  

Dat betekent; 

Uw kind mag op vrijdag 9 oktober boeken en wat kleingeld meenemen om voor een 

klein prijsje te (ver)kopen. Strips worden voor 10 cent verkocht of gekocht en een 

boek voor 50 cent.  

 

 



 

Info rondom Corona 

Wanneer een leerkracht klachten heeft, moet de leerkracht thuis blijven in 

afwachting van een test. In het onderwijs is er een geheim nummer waardoor we 

sneller zouden kunnen testen. Helaas werkt dit in de praktijk niet veel sneller. 

De afgelopen weken hebben wij het op de Tormijn nog kunnen regelen dat er een 

invaller was bij bovenstaande situatie.  

Toch wil ik u duidelijk aangeven dat we, wanneer er geen inval mogelijk is, de eerste 

dag uw kind opvangen maar de tweede dag betekent dat u zsm een bericht krijgt 

dat uw kind niet wordt opgevangen op school en dus thuis is de dag erna.  

De afgelopen weken is het voorgekomen dat zelfs de invaller zich ’s morgens 

afmeldde vanwege koorts en verkoudheidsklachten. Dus het blijft echt last-minute 

werk. We hopen op uw begrip!  

We doen er uiteraard alles aan om dit te voorkomen, maar met de dreiging van een 

tweede uitbraak en de herfst/winter voor de deur…zal het aantal mensen met 

klachten toenemen.  

In het directeuren overleg is besproken dat er geen ouders voor de klas mogen, ook 

geen ouders met onderwijsbevoegdheid. Deze regel geldt voor de OPONOA 

scholen en daar moet de Tormijn zich dus aan houden. Dit ondanks het erg fijne 

aanbod van een aantal ouders. Dank voor het meedenken.  

 

In het kort: 

Wanneer/wat Wie Wat /Waar

Maandag 5 oktober 

Bezoek bibliotheek Neede 

Groep 1-2 Neede, bibliotheek 

Dinsdag 6 oktober 

Bureau Halt “groepsdruk” 

Groep 7-8 In de klas 

Dinsdag 6 oktober 

Natte gymles  

Groep 4-5-6 Zwembad Neede 

Donderdag 8 oktober 

Presentatie workshops 

Groep 1-8 Op school, helaas zonder 

ouders.  

Vrijdag 9 oktober,  

13.00-14.15 uur 

Afsluiting KBW, boekenmarkt 

Groep 4-8 Op school. Kinderen nemen 

zelf boeken/strips en 

kleingeld mee om te 

verkopen. 

Maandag 19-vrijdag 23 

oktober 

Herfstvakantie 

Alle kinderen en personeel Vakantie 



 

 

  



 


