Schoolkalender
2020/2021
Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

Woord vooraf
Deze kalender voor het schooljaar 2020/2021 is een aanvulling op de bestaande schoolgids.
De schoolgids kunt u op onze website vinden.
Deze praktische informatie verschijnt ieder jaar met de nodige actuele gegevens. Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen.
Wij wensen alle ouders, leerlingen en medewerkers een heel goed schooljaar toe!
Namens het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad,
Jacoline Wiskerke

26 - aug
27 - aug
28 - aug
29 - aug
30 - aug
31 - aug Eerste volledige schooldag leerlingen klas 1 t/m 6

September 2020

01 - sep
02 - sep
03 - sep
04 - sep
05 - sep
06 - sep
07 - sep
08 - sep
09 - sep
10 - sep
11 - sep
12 - sep
13 - sep
14 - sep
15 - sep
16 - sep
17 - sep
18 - sep
19 - sep
20 - sep
21 - sep
22 - sep
23 - sep
24 - sep
25 - sep
26 - sep
27 - sep
28 - sep
29 - sep
30 - sep

Eerste volledige schooldag kleuters
inloop ochtend 8.45-9.45 - winkeltje
luizenpluizen - Algemene ouderavond

‘s avonds zaal bezet
Hillegomse feestdag

kamp klas 5/6 (o.v.)
kamp klas 5/6 (o.v.) - ‘s avonds zaal bezet
kamp klas 5/6 (o.v.)

MR
kinderpostzegels klas 5-6 (12.00 uur vrij) - ‘s avonds zaal bezet
Michaelfeest 13.00 uur vrij

soepcafé - winkeltje - 's avonds zaal bezet

Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

Praktische zaken
De Toermalijn

Vrijeschool voor de Bollenstreek
Abellalaan 74
2182TZ HILLEGOM
0252 524 899
06 8149 0335
e-mail:
info@de-toermalijn.nl
website:
www.de-toermalijn.nl

De Vlinderboom

Peutergroep
Abellalaan 74
2182 TZ Hillegom
Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen
met administratie@devlinderboom-opschool.nl
06 3649 3122
e-mail:
administratie@devlinderboom-opschool.nl
website:
www.devlinderboom-opschool.nl

De Vlinderboom

Buitenschoolse opvang
Abellalaan 74
2182 TZ Hillegom
06 3649 3122
e-mail:
administratie@devlinderboom-opschool.nl
website:
www.devlinderboom-opschool.nl

Schooltijden
Peuters:

Kleuters:

1e en 2e klas:

3e t/m 6e klas:

maandag/donderdaggroep
dinsdag/vrijdaggroep
woensdaggroep
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag
woensdag
maandag, vrijdag
dinsdag, donderdag
woensdag
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag
woensdag

08.30-12.30 uur
08.30-12.30 uur
08.30-12.30 uur
08.30-13.00 uur
08.30-12.30 uur
08.30-13.00 uur
08.30-15.00 uur
08.30-12.30 uur
08.30-15.00 uur
08.30-12.30 uur

Oktober 2020

01 - okt
02 - okt
03 - okt
04 - okt tuinochtend 10.00-13.00 uur
05 - okt
06 - okt
07 - okt
08 - okt
09 - okt
10 - okt
11 - okt
12 - okt
13 - okt
14 - okt
15 - okt
16 - okt
17 - okt
18 - okt
19 - okt
20 - okt
21 - okt
22 - okt
23 - okt
24 - okt
25 - okt
26 - okt
27 - okt
28 - okt
29 - okt
30 - okt
31 - okt

‘s avonds zaal bezet
studiedag - geen school

Ouder-college
‘s avonds zaal bezet
luizenpluizen
inloop ochtend 8.45-9.45

herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie

Ouder-college
luizenpluizen
soepcafé - winkeltje - ‘s avonds zaal bezet

HERFSTMARKT

Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

Schooljaar 2020 / 2021 Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag
donderdag
maandag
vrijdag

19-10-2020
17-12-2020
22-02-2021
02-04-2021

t/m vrijdag
t/m vrijdag
t/m vrijdag
t/m maandag

23-10-2020
01-01-2021
26-02-2021
05-04-2021

maandag
donderdag
maandag
maandag

26-04-2021
13-5-2021
24-05-2021
19-07-2021

t/m vrijdag
t/m vrijdag

07-05-2021
14-5-2021

t/m vrijdag

27-08-2021

Extra vrije dag:

Hillegomse feestdag: vrijdag 11-09-2020

Vrije middagen:

25-09-2021
23-04-2021
24-06-2021
16-07-2021

vanaf 13.00 uur vrij

Michaël
Koningsspelen
St. Jan
Laatste schooldag

Overzicht studiedagen
Studiedagen:
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

09 oktober 2020
18 november 2020
17 december 2020
19 februari 2021
22 maart 2021
02 juni 2021
25 juni 2021
01 juli 2021
2 juli 2021

November 2020

01 - nov
02 - nov
03 - nov
04 - nov
05 - nov
06 - nov
07 - nov
08 - nov
09 - nov
10 - nov
11 - nov
12 - nov
13 - nov
14 - nov
15 - nov
16 - nov
17 - nov
18 - nov
19 - nov
20 - nov
21 - nov
22 - nov
23 - nov
24 - nov
25 - nov
26 - nov
27 - nov
28 - nov
29 - nov
30 - nov

start ouder gesprekken
‘s avonds zaal bezet

werkavond 5-12
Sint Maarten - ‘s avonds zaal bezet
inloop ochtend 8.45-9.45
tuinochtend 10.00-13.00 uur

‘s avonds zaal bezet - studiedag

MR
soepcafé - winkeltje - ‘s avonds zaal bezet

1e advent

Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

Jaarfeesten en vieringen:
De jaarfeesten worden zoveel mogelijk op of zo dicht mogelijk bij de dagen gevierd waarop het feest
plaatsvindt.
Eerste schooldag:
maandag
		
Eerste schooldag Kleuters
dinsdag
		
Michaëlsfeest:
vrijdag
St.Maarten:
woensdag
Eerste Advent:
maandag
St. Nicolaas
vrijdag
Kerstmis/Kerstspel:
woensdag
Drie Koningen:
woensdag
Maria Lichtmis:
maandag
Carnaval:
woensdag
Palm Pasen:
vrijdag
Paasviering:
donderdag
Koningsspelen:
vrijdag
Pinksterfeest:
vrijdag
St.Jan:
donderdag

31-08-2020
opmaat en eerste volledige schooldag
01-09-2020
opmaat en eerste volledige schooldag
25-09-2020
11-11-2020
30-11-2020
04-12-2020
16-12-2020 - (kleuters t/m klas 6)
06-01-2021
02-02-2021
10-02-2021
26-03-2021
01-04-2021
23-04-2021
21-05-2021
24-06-2021

Start van de schooldag
Kleuters en hun ouders mogen vanaf 8.20 uur meteen naar binnen.
Leerkrachten zorgen ervoor dat er vanaf 8.20 uur iemand op het plein aanwezig is om toezicht te
houden.
Bij regen kunnen de kinderen meteen naar hun eigen lokaal gaan.
Om 8.25 uur wordt er op het voorplein gebeld en gaan de kinderen bij hun leerkracht staan. O.l.v. de
leerkracht gaan de kinderen naar binnen. Kom op tijd! Om 8.30 uur beginnen de lessen en gaat de
deur dicht. Uiteraard worden u en uw kind wel binnengelaten als u te laat bent. Er zal dan gevraagd
worden naar de reden, als die niet bekend is op school. De namen van leerlingen die ongeoorloofd te
laat zijn, worden in het leerlingvolgsysteem geregistreerd. Bij frequent te laat komen, worden ouders
uitgenodigd voor en gesprek.

December 2020

01 - dec
02 - dec ‘s avonds zaal bezet
03 - dec
04 - dec Sint Nicolaas - ‘s avonds zaal bezet
05 - dec
06 - dec
07 - dec studiedag
08 - dec
09 - dec
10 - dec
11 - dec
12 - dec
13 - dec
14 - dec
15 - dec luizenpluizen
16 - dec kerstspel 2020
17 - dec studiedag
18 - dec
19 - dec
20 - dec
21 - dec
22 - dec
23 - dec
24 - dec
25 - dec
26 - dec
27 - dec
28 - dec
29 - dec
30 - dec
31 - dec

kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie

Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

Sloffen
Alle kinderen dragen op school sloffen/slippers.
De klaslokalen worden vooral in de laagste
klassen als huiskamer gezien. Door het spelen
op onze mooie natuurlijke pleinen nemen de
kinderen veel zand en modder mee in de klassen. Door in de klassen geen buitenschoenen te
dragen houden we de klassen schoner.
Eten en drinken
We eten alleen in de klas. Eten dat niet op is,
gaat terug in de trommel. De etenstijden zijn om
10.30 uur en om 12.45 uur. Wij zijn van mening
dat goede voeding de basis is voor goed leren.
Daarom willen we u vragen om brood, fruit,
groente of noten mee te geven in de broodtrommel van uw kind(eren). Ook zien we graag een
beker met gezond water. Wilt u uw kind geen
voorverpakte spullen mee geven zoals koek,
snoep of pakjes drinken.
Verjaardagen
In overleg met de leerkracht wordt er een dag
geprikt om de verjaardag te vieren. De jarige
mag trakteren in de klas en langs de andere
leerkrachten gaan. Houdt u rekening met eventuele allergieën of eetgewoonten van andere
kinderen uit de klas? De leerkracht kan u hierover
informeren. Wij adviseren om iets gezonds te
trakteren. Ongezonde traktaties worden meegegeven naar huis en niet op school opgegeten.
Een klein cadeautje trakteren mag ook, maar
maakt u dan een keuze, niet allebei graag!
Snoep en roken
Op school is snoep en kauwgom niet toegestaan. Roken is uiteraard in en rond school
verboden.

Fietsen
Fietsen kunnen in de fietsenrekken worden
geplaatst. Er kunnen geen fietsen of stepjes e.d.
in de school worden gezet.
Foto/mobiele telefoon beleid
De kinderen kunnen alleen telefoneren met
toestemming van de leerkracht, zij gebruiken
dan de schooltelefoon. Wij adviseren om uw kind
geen mobiele telefoon mee te geven. Mocht uw
kind toch een mobiele telefoon bij zich hebben
dan wordt deze aan het begin van de dag op
een daarvoor bestemde plek weggelegd en kan
deze aan het einde van de dag weer meegenomen worden naar huis.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders
en teamleden de school activiteiten echt
beleven. Met echt bedoelen we: niet door de
lens van een camera. We vragen u dan ook nadrukkelijk om geen filmpjes en foto’s te maken.
Op sommige momenten vragen de leerkrachten
aan één ouder om wel foto’s te maken. Deze
foto’s zullen dan in goed overleg en zorgvuldig
gedeeld worden. Dit wordt op de algemene
ouderavond besproken met alle ouders.
We vragen u met klem terughoudend om te
gaan met foto’s waar ook andere kinderen op
staan!
Er zijn veel ouders op onze school die niet willen
dat er een foto van hun kind op het internet
geplaatst wordt.

Januari 2021

01 - jan
02 - jan
03 - jan
04 - jan
05 - jan
06 - jan
07 - jan
08 - jan
09 - jan
10 - jan
11 - jan
12 - jan
13 - jan
14 - jan
15 - jan
16 - jan
17 - jan
18 - jan
19 - jan
20 - jan
21 - jan
22 - jan
23 - jan
24 - jan
25 - jan
26 - jan
27 - jan
28 - jan
29 - jan
30 - jan
31 - jan

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Driekoningen - ‘s avonds zaal bezet
luizenpluizen

MR
‘s avonds zaal bezet

‘s avonds zaal bezet

tuinochtend 10.00-13.00 uur

soepcafé - winkeltje - ‘s avonds zaal bezet

Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

De school kan geen verantwoording nemen
voor wat ouders op internet zetten.
Bij toneelstukken, jaaropening, kerstspel en
getuigschrift uitreiking wordt er door niemand
gefotografeerd.
Wij vinden deze momenten van zodanige aard
dat fotograferen afbreuk doet aan dat speciale
moment.
Tijdens een generale repetitie van een toneelstuk
kan de leerkracht een moment creëren waarop
wel gefotografeerd kan worden.
De school zal de afspraken regelmatig herhalen.
Als school vinden wij persoonlijk contact tussen
leerkracht en ouders belangrijk en stellen dit boven e-mail contact. Daarom willen wij u vragen
zich te houden aan de volgende richtlijnen:
1 Ouders, wilt u geen inhoudelijke mails sturen,
met zorgen over uw kind? U kunt in uw mail
vragen om een afspraak te maken over uw
kind of klas met het onderwerp waarover het
gaat.
2 Praktische zaken kunnen wel d.m.v. de mail
worden doorgegeven.Mail wordt binnen drie
werkdagen beantwoord. U kunt voor dringende zaken na schooltijd contact op nemen met
de leerkracht.
3 Iedere werknemer vermeldt werkdagen bij
“ondertekening”. Er is alleen mailverkeer op
de desbetreffende werkdag(en).

Activiteiten door het jaar
De jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel
van ons onderwijs en worden in de hele school
gevierd. Per klas kan het verschillen welke activiteiten er door het jaar heen zijn. De leerkrachten
plannen uitjes of activiteiten die passen bij de
periode of het thema waarin ze werken. Alleen
met uw hulp en betrokkenheid zijn deze waardevolle activiteiten uitvoerbaar. Dus alle hulp is
welkom! De data van onze jaarfeesten staan
vermeld op de website, de schoolgids en in deze
schoolkalender.
Euritmieschoenen
Voor het vak euritmie krijgen de kinderen éénmalig euritmieschoenen van school. Als deze te
klein worden wordt er een nieuw paar verstrekt.
Als de kinderen hun euritmieschoenen kwijt zijn
kan er tegen betaling van tien euro een nieuw
paar euritmieschoenen worden verkregen. Dus
als uw kind zuinig is op zijn of haar schoenen
kost het u niets.
Nabrengen van spullen
Mocht u vergeten gymspullen of eten na willen
brengen, wilt u deze dan in de gang bij of in de
luizenzak van uw kind zetten. Het is niet mogelijk
deze in de klas af te geven vanwege het storen
van de les.
Klassenouders
Op school heeft elke klas twee klassenouders.
Zij werken samen met de leerkracht om de
activiteiten voor de klas te organiseren of ondersteunende taken te verrichten. Hier horen ook
de jaarfeesten bij. De klassenouders benaderen
de ouders van de betreffende klas om te komen
helpen bij uitjes, feesten of andere bijzondere
activiteiten. Afhankelijk van het leerjaar zijn er
verschillende activiteiten waar uw hulp hartelijk
welkom is.

Februari 2021

01 - feb
02 - feb
03 - feb
04 - feb
05 - feb
06 - feb
07 - feb
08 - feb
09 - feb
10 - feb
11 - feb
12 - feb
13 - feb
14 - feb
15 - feb
16 - feb
17 - feb
18 - feb
19 - feb
20 - feb
21 - feb
22 - feb
23 - feb
24 - feb
25 - feb

Maria Lichtmis
‘s avonds zaal bezet
inloop ochtend 8.45-9.45

10 min gesprekken t/m 12-2-21
Carnaval - ‘s avonds zaal bezet

ouderavond leerrijpheid
luizenpluizen
studiedag - geen school

Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

26 - feb Voorjaarsvakantie
27 - feb
28 - feb
29 - feb

Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

Omgangsregels voor de sociale veiligheid:

Klassenpot
Er zijn altijd extra gebeurtenissen die in een klas
plaatsvinden. Om deze te kunnen bekostigen
hebben wij daar een gezamenlijke klassenpot
voor. Denkt u aan: een geboorte, langdurige
ziekte, cadeaus voor stagiaires/assistenten,
schoolreisje, uitstapjes, etc. De klassenpot wordt
beheerd door de klassenouders. De bijdrage is €
7,50 per kind.
Diverse schoolregels
In de school mag niet worden gebald of met
skateboarden etc. worden gereden.
De zaal in het midden van de school is een
ontmoetingsplek voor kinderen en ouders, een
ruimte voor toneelstukken en bijeenkomsten en
wachtruimte voor de kleuterouders (bij regen ook
voor de ouders van klas 1 t/m 6). De zaal is na

Zo gaan we met elkaar om op school.

•
•
•
•
•

Wij helpen elkaar
Niemand doet zielig
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Wij zijn te vertrouwen

In de school is een pestprotocol aanwezig.
Groen schoolplein
De Toermalijn heeft een prachtig schoolplein,
door ouders opgezet en onderhouden (zie
tuinochtenden in de kalender). Er is gekozen
voor deze natuurlijke buitenruimte, omdat dit
wordt gezien als een groeiruimte, een omgeving
waarin en waaraan kinderen zich ontwikkelen.
Kinderen leren omgaan met de natuur en de
daarbij behorende aanvaardbare kleine risico’s.

schooltijd geen speelruimte.
Ieder gedraagt zich uiteraard zo, dat andere
kinderen en klassen er geen hinder van ondervinden, dus zeker niet rennen en schreeuwen in
de gang.
Het kopieerapparaat is alleen bestemd voor
schoolgebruik. Maakt men er toch voor privédoeleinden gebruik van, dan wordt 0,10 euro per
kopie gerekend. Kopiëren kan alleen na toestemming van de aanwezige leerkracht.
Bij het ophalen van de kinderen wachten de ouders van klas 1 t/m 6 buiten de school. De ouders
van de kleuters kunnen vanaf 13.00 uur de zaal
in. Fijn als u niet voor de ramen gaat staan! Zodra
uw kind(eren) bij u zijn vragen wij u de school
weer uit te gaan. Andere klassen hebben immers
nog gewoon les.
Bij het halen en brengen van de kinderen per
auto kan aan de kant van de school niet worden
gestopt in verband met de veiligheid. U kunt op
de parkeerplaats tegenover de school parkeren.

Gymlessen
Op woensdag en vrijdag worden de gymlessen
verzorgd door onze gediplomeerde gymleerkracht. Tijdens de gymlessen wordt er veel aandacht besteed aan alle aspecten van beweging.
Het gaat in de gymlessen om bewegingsvaardigheden, samen werken en leren dat je soms
wint en soms ook verliest. Het gaat vooral om
lekker bewegen! Aan het eind van het jaar krijgt
ieder kind in zijn getuigschrift een persoonlijk
stukje waarin het voor het vak gym gaat over de
motoriek, spelinzicht en inzet. Voor de gymlessen is het erg belangrijk dat kinderen de juiste
kleding aan hebben. Iedere leerling heeft een
schoon sportshirt, sportbroekje en zaalschoenen
nodig tijdens de gymles. Dus liever géén spijkerbroekjes, zwemshorts, spaghetti-topjes, etc. Sieraden, armbanden en horloges moeten in
verband met de veiligheid altijd af of bedekt
worden met een zweetbandje.

Maart 2021

01 - mrt
02 - mrt
03 - mrt
04 - mrt
05 - mrt
06 - mrt
07 - mrt
08 - mrt
09 - mrt
10 - mrt
11 - mrt
12 - mrt
13 - mrt
14 - mrt
15 - mrt
16 - mrt
17 - mrt
18 - mrt
19 - mrt
20 - mrt
21 - mrt
22 - mrt
23 - mrt
24 - mrt
25 - mrt
26 - mrt
27 - mrt
28 - mrt
29 - mrt
30 - mrt
31 - mrt

MR
‘s avonds zaal bezet
luizenpluizen
inloop ochtend 8.45-9.45

‘s avonds zaal bezet

‘s avonds zaal bezet

studiedag - geen school
‘s avonds zaal bezet
Palm Pasen - ‘s avonds zaal bezet

soepcafé - winkeltje - ‘s avonds zaal bezet
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Periodeonderwijs
Kenmerkend voor het lesrooster op De Toermalijn is het periodeonderwijs. Dit bestaat telkens
uit periodes van 3 of 4 weken waarin elke
ochtend hetzelfde vak onderwezen wordt. Doordat er dagelijks gewerkt wordt aan hetzelfde
onderwerp is het mogelijk om echt de diepte in
gaan voor het betreffende vak. Kinderen kunnen
zich zo goed verbinden met wat ze leren. Het
periodeonderwijs staat naast het werken in
methodes voor rekenen en taal. Leerkrachten
stemmen hun periodes goed af op het onderwijs
dat de rest van de dag gegeven wordt.
Kunstzinnig onderwijs
Het vrijeschoolonderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het denken, het voelen
en het willen. Kunstzinnige vakken als tekenen,
schilderen, boetseren, muziek, toneel en euritmie
vormen een integraal onderdeel van het totale
onderwijsaanbod.
Het kunstzinnig onderwijs en het meer schoolse
leren gaan hand in hand en versterken elkaar.
Het leren spreken van de kunstzinnige taal, het
werken met beelden het ontwikkelen van de
fantasie en het verfijnen van de motoriek zijn
deel van het leren in brede zin.
Euritmie
Het vak euritmie staat in het vrijeschoolleerplan
vanaf de kleuterklas tot en met de twaalfde klas.
Het is een bewegingskunst die ongeveer een
eeuw bestaat en is dus een relatief jonge kunstvorm die nog volop in ontwikkeling is. Het is een
vak dat alleen op vrijescholen wordt gegeven.
Euritmie vraagt van ons om innerlijk beweeglijk
te worden Als we klanken horen worden we
meegenomen in een voortdurende verandering
van hoog naar laag en van zacht naar hard.
Maar ook in de loop van de melodie en de
melodieveranderingen en -stemmingen en in de
stemmingen van gesproken teksten worden we
meegenomen Deze veranderingen en de daar-

mee samenhangende innerlijke bewegingen,
worden door bewegingen van het lichaam zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt individueel en samen
in een groep. In de euritmie wordt het lichaam
dus tot een instrument gemaakt: een instrument
dat hetgeen anders alleen hoorbaar is, namelijk
spraak en muziek, zichtbaar maakt.
Leerlingenraad
Uit de klassen 2 t/m 6 wordt één leerling afgevaardigd om zitting te nemen in de leerlingenraad.
In klas 4 t/m 6 wordt er door de leerlingen zelf
iemand gekozen, in de lagere klassen wijst de
leerkracht iemand aan.
De leerlingenraad wordt 5x per jaar door de
directie uitgenodigd om over schoolse zaken
met elkaar in gesprek te gaan. De leerlingenraad wordt gestimuleerd om actief zaken aan te
pakken.
Zindelijkheid
Voor het onderwijs is het heel belangrijk dat de
kinderen zindelijk zijn zodra zij de school bezoeken. Dit komt de aandacht die de leerkracht aan
de klas kan besteden ten goede. Zindelijkheid
kan bij kinderen niet afgedwongen worden.
Wel kunnen ouders als dat nodig is, hiervoor al
vroegtijdig een beroep doen op hulp en advies
van consultatiebureau en CJG. Als het kind nog
niet zindelijk op school komt wordt in samenwerking met de ouders gezocht naar een oplossing,
omdat de leerkracht geen kinderen kan gaan
verschonen tijdens de les. De school adviseert in
voorkomende gevallen om contact op te nemen
met het CJG.

April 2021

01 - apr Paasviering
02 - apr Goedevrijdag/Paasvakantie
03 - apr
04 - apr
05 - apr
06 - apr
07 - apr
08 - apr
09 - apr
10 - apr
11 - apr
12 - apr
13 - apr
14 - apr
15 - apr
16 - apr
17 - apr
18 - apr
19 - apr
20 - apr
21 - apr
22 - apr
23 - apr
24 - apr
25 - apr
26 - apr
27 - apr
28 - apr
29 - apr
30 - apr

Goedevrijdag/Paasvakantie
‘s avonds zaal bezet

‘s avonds zaal bezet

tuinochtend 10.00-13.00 uur
oudercollege

luizenpluizen
koningspelen - vrije middag

Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
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Besmettelijke ziekten
Bij besmettelijke ziekten en aandoeningen
vragen wij u uw kind thuis te houden tot het
besmettingsgevaar geweken is en het aan de
leerkracht door te geven. Wij houden ons aan de
RIVM richtlijinen.
Luizen
Vlak voor en vlak na elke vakantie worden de
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Mocht
er hoofdluis geconstateerd worden bij uw kind,
dan krijgt u direct informatie over hoe dit te bestrijden. De school verwacht, en stelt het zeer op
prijs, dat u direct in actie komt. Als hoofdluis bij
herhaling geconstateerd wordt, krijgt u het verzoek om uw kind op te halen voor behandeling.
De regels rond de leerplicht
Als een kind 4 jaar wordt mag het naar school.
Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. Wij hebben
contact met het regionaal Bureau Leerplicht, dat
toeziet op de naleving van de leerplichtwet.
Verzuim
Indien een kind niet op school is (zonder afmelding) zal de school contact opnemen met de
ouders/verzorgers om te vragen wat er aan de
hand is. Als dit geen duidelijkheid geeft, of als
het kind vaker verzuimt zonder
geldige reden, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze nodigt samen met
de school de ouders/verzorgers uit voor een
gesprek. Afhankelijk van de oorzaak van het
verzuim wordt er naar een oplossing gezocht.
Verlof
Het vastgestelde vakantierooster is niet
vrijblijvend. Alleen in bijzondere gevallen kan
de school een leerling vrij geven. Ouders, die
verlof aanvragen, moeten dit met de leerkracht
overleggen en hun verlofaanvraag nadrukkelijk
voorzien van een motivatie en/of werkgeversverklaring en bij de schoolleiding voor akkoord
inleveren.

Het aanvraagformulier hiervoor is verkrijgbaar
bij de administratie.
Verlof kan aangevraagd worden voor bijzondere
omstandigheden zoals:
• verhuizing
• bijwonen van een huwelijk
• ernstige ziekte van ouders
• bij overlijden
• bij jubilea, allen van 1e lijn familie.
•
De school heeft de bevoegdheid om tot en met
10 dagen verlof te verlenen. Bij twijfel of de
verlofreden valt onder de regelgeving, nemen wij
altijd contact op met de leerplichtambtenaar.
De school mag geen toestemming geven als
het gaat om de eerste twee weken na de grote
vakantie. Indien uw kind zonder toestemming afwezig is krijgt u eerst een waarschuwing. Bij een
tweede keer zijn wij genoodzaakt het te melden
bij de leerplichtambtenaar en kan er een boete
volgen voor de ouders/verzorgers.
De leerplichtambtenaar is te bereiken op tel. nr.
071 523 9024
Op www.rbl-hollandrijnland.nl vindt u uitvoerige
informatie over mogelijke redenen voor verlof.
Ziektemelding:
Bij ziekte kunt u uw kind afmelden, liefst tussen
08.00 uur en 08.15 uur ‘s ochtends. U kunt
daarvoor het telefoonnummer van de school
bellen. Eén van de leerkrachten is dan aanwezig
om u te woord te staan of u spreekt het in op het
antwoordapparaat o.v.v. datum, naam en klas.

Mei 2021

01 - mei
02 - mei
03 - mei
04 - mei
05 - mei
06 - mei
07 - mei
08 - mei
09 - mei
10 - mei
11 - mei
12 - mei
13 - mei
14 - mei
15 - mei
16 - mei
17 - mei
18 - mei
19 - mei
20 - mei
21 - mei
22 - mei
23 - mei
24 - mei
25 - mei
26 - mei
27 - mei
28 - mei
29 - mei
30 - mei
31 - mei

Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie

‘s avonds zaal bezet
hemelvaart - vrijedag
hemelvaart - vrijedag

luizenpluizen - MR
‘s avonds zaal bezet
inloop ochtend 8.45-9.45
Pinksterfeest

Pinksteren
soepcafé - winkeltje - ‘s avonds zaal bezet

kleutergesprekken t/m 4-6-21
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Invalbeleid
Ons beleid is er op gericht om de kinderen
zoveel mogelijk op te vangen als de leerkracht
ziek mocht zijn. Is er geen inval beschikbaar,
dan zullen de groepen zoveel mogelijk worden
samengevoegd. In het uiterste geval zou het
kunnen voorkomen, dat wij uw kinderen vrij
moeten geven.
De vierjarigen
Kinderen komen de dag na hun vierde verjaardag op school. Een uitzondering hierop zijn de
kinderen die vlak voor of in de zomervakantie
jarig zijn. Zij starten aan het begin van het
nieuwe schooljaar.
Vanaf twee weken voor de zomervakantie
stromen er geen vierjarigen meer in. Na de
zomervakantie start de kleuterklas op dinsdag
met de kinderen van het vorige schooljaar en
stroomt er, te beginnen op woensdag, per dag
één nieuwe leerling in op volgorde van leeftijd.
De oudste vierjarige eerst.
Voor de vierde verjaardag wordt de aankomende nieuwe kleuter met zijn ouders uitgenodigd

een deel van een dag bij te wonen en na schooltijd verder te kunnen spelen, opdat de ouders
met de leerkracht in gesprek kunnen gaan over
praktische zaken.
Woensdagen vierjarigen vrij
De ervaring heeft geleerd dat vijf dagen naar
school gaan voor vierjarige kinderen veelal
heel vermoeiend is. De school geeft daarom de
mogelijkheid dat de vierjarigen op woensdag
nog thuis blijven. Doordat er op woensdagen
minder vierjarigen op school zijn, krijgt deze dag
een ander karakter. De juffen kunnen op deze
dag specifieke activiteiten aanbieden aan de
oudere kleuters.
Nieuwe leerlingen - zijinstromers
Kinderen van gezinnen die verhuizen naar
Hillegom kunnen zich altijd aanmelden op De
Toermalijn.
Soms melden zich ouders van kinderen die om
een andere reden dan verhuizing naar De Toermalijn willen overstappen. In dergelijke gevallen
zullen wij zeer zorgvuldig zijn met eventuele
toelating.

Juni 2021

01 - jun
02 - jun
03 - jun
04 - jun
05 - jun
06 - jun
07 - jun
08 - jun
09 - jun
10 - jun
11 - jun
12 - jun
13 - jun
14 - jun
15 - jun
16 - jun
17 - jun
18 - jun
19 - jun
20 - jun
21 - jun
22 - jun
23 - jun
24 - jun
25 - jun
26 - jun
27 - jun
28 - jun
29 - jun
30 - jun

avondvierdaagse
studiedag - geen school ‘s avonds zaal bezet avondvierdaagse
avondvierdaagse
avondvierdaagse

‘s avonds zaal bezet

tuinochtend 10.00-13.00 uur

‘s avonds zaal bezet
inloop ochtend 8.45-9.45

‘s avonds zaal bezet
St. Jansfeest 13.00 uur vrij
studiedag

MR
soepcafé - winkeltje - ‘s avonds zaal bezet
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Communicatie
Nieuwsbrief/schoolkrant
Onze digitale nieuwsbrief verschijnt één keer
per twee weken op de website. U krijgt de link
toegestuurd.
Toermalijn ouder-college
De school heeft een werkgroep van ouders die
de ouder-colleges organiseert. Deze vinden 3
keer per jaar plaats. Dit zijn ouderavonden die
gaan over een vrijeschool onderwerp. Ouders en
andere geïnteresseerden kunnen zich op deze
manier verdiepen in de antroposofie en met
elkaar in gesprek gaan.
Mededelingen
Buiten staat er vaak een klein schoolbord
waarop belangrijke mededelingen van die week
of dag staan. Verder heeft elke klas een eigen
mededelingen bord. De klassenouders zullen u
ook regelmatig een mail sturen met informatie
en/of hulpvragen.
10 Minuten-gesprekken
De 10 minuten-gesprekken worden twee maal
per jaar gevoerd, op de intekenlijsten kunt u
zich hiervoor opgeven. De data kunt u vinden in
deze schoolkalender. Aan het einde van het jaar
zijn er geen 10 minuten-gesprekken, tenzij daar
reden voor is. Als de leerkracht het nodig vindt
om u te spreken zal zij zelf het initiatief nemen.
Als u vragen heeft kunt u de leerkracht hierover
na schooltijd of via de mail altijd benaderen.

Schoonmaaklijst
Elke klas heeft een schoonmaaklijst waarbij u
als ouder bent ingedeeld om de klas schoon te
maken. Er zal in een schooljaar ongeveer 3
of 4 keer een beroep op u worden gedaan. Als
u verhinderd bent op de betreffende dag, dan
is dat geen probleem, onderling kunt u ruilen.
Het schoonmaken in de klas zal één keer in de
week, op donderdag of vrijdag plaatsvinden.
Aansprakelijkheid
De school is een kwartier voor- en na schooltijd aansprakelijk voor kinderen die op het
schoolterrein verblijven. Er is dan een leerkracht
aanwezig, die toezicht houdt. De school is niet
aansprakelijk voor het wegraken van meegenomen (duur) speelgoed zoals ballen, stepjes etc.
Remedial teaching en kunstzinnige therapie
Het kan voorkomen dat extra begeleiding (RT of
KT) zinvol is voor een kind uit de klas. Het besluit
daartoe wordt in overleg met de ouders genomen, door de leerkracht of de intern begeleider.
Omdat er een maximum is aan het aantal kinderen dat per jaar kan worden begeleid, kunt u ook
privé een beroep doen op KT. KT wordt door een
aanvullende ziektekostenverzekering vergoed.
Onze school heeft voor een beperkt aantal uren
in de week een RT-er.

Juli 2021

01 - jul
02 - jul
03 - jul
04 - jul
05 - jul
06 - jul
07 - jul
08 - jul
09 - jul
10 - jul
11 - jul
12 - jul
13 - jul
14 - jul
15 - jul
16 - jul
17 - jul
18 - jul
19 - jul
20 - jul
21 - jul
22 - jul
23 - jul
24 - jul
25 - jul
26 - jul
27 - jul
28 - jul
29 - jul
30 - jul
31 - jul

studiedag - geen school
studiedag
tuinochtend 10.00-13.00 uur

‘s avonds zaal bezet

luizenpluizen
afscheid oudste kleuters en afscheid klas 6
Laatste schooldag 13.00 uur vrij - schoolreisje kleuterklassen
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Vereniging van vrijescholen
De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijescholen in
Nederland en vertegenwoordigt hen in politieke
netwerken en in de onderwijssector. Daarnaast
voert de vereniging ieder jaar een werkplan uit
dat samen met de leden is vastgesteld. Dit jaar
is er onder meer aandacht voor het lerarentekort, nieuwe vrijescholen en diversiteit in het
vrijeschoolonderwijs. Het vrijeschoolonderwijs
staat in de belangstelling en groeide de laatste
10 jaar met ruim 46%. Inmiddels zitten er bijna
30.000 leerlingen op 114 vrijescholen in het
basis- en voortgezet onderwijs.
Meer weten?
Abonneer je op de nieuwsbrief en bezoek de
website www.vrijescholen.nl en www.kiezenvoordevrijeschool.nl

BVS-schooladvies Advies, begeleiding, scholing
en innovatie in het vrijeschoolonderwijs
BVS schooladvies zet zich in om het vrijeschoolonderwijs pedagogisch, didactisch en
op managementniveau te ondersteunen en te
vernieuwen. BVS geeft advies, begeleiding en
scholing, en ontwikkelt nieuwe producten en
toepassingen. BVS werkt altijd vanuit de antroposofische achtergronden en verbindt innovaties
hiermee.
BVS-schooladvies
Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
T (030) 281 96 56
E admin@bvs-schooladvies.nl
W www.bvs-schooladvies.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien
van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en
gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u
en uw kind te ondersteunen.
U kunt bij het CJG altijd terecht voor extra ondersteuning thuis. Gezinnen krijgen hulp bij het zelf
vinden van antwoorden op hun eigen vragen,
met als uitgangspunt “wat lukt wel” en waar
liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling
van kinderen staat voorop.
Logopedie
Onze school wordt regelmatig bezocht door een
logopediste. Zij screent kleuters en adviseert op
het gebied van taal en spraak. Dit alles gebeurt
altijd in overleg met ouders.

Jeugdgezondheidszorg
De JGZ nodigt jaarlijks de oudste kleuters en
klas 5 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw
kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit
en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies
krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid,
gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het
voorkomen van pesten. U kunt altijd contact
opnemen voor advies of extra onderzoek.
Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin
Hillegom
Abellalaan 1
2182 TX Hillegom
www.cjghillegom.nl
CJG Hillegom is ook te vinden via Facebook:
www.facebook.com/cjghillegom
Op weg naar de bovenbouw of het voortgezet
onderwijs
Jaarlijks wordt in klas 6 de NIO toets afgenomen.
De NIO geeft een indicatie voor het vervolgonderwijs: VMBO, HAVO/VWO en praktijkonderwijs. De leerkracht gebruikt deze informatie
mede om het schooladvies te bepalen. Als
verplichte landelijke eindtoets hebben wij voor
de Iep-toets gekozen.

Uitstroom 2020/2021:
7 leerlingen Rudolf Steiner school
2 leerlingen Coornhert Lyceum
1 leerlingen Herbert Visser College
1 leerling Visser ‘t Hooft		
1 leerling Haarlemmermeer Lyceum
1 leerling LCH		
1 leerling Marecollege		

2 vwo, 1 havo/vwo, 1 havo, 3 vmbo tl
1 havo, 1 vmbo tl/havo
1 vmbo kl
1 havo
1 havo
1 vmbo kl
1 havo

Team:
Directeur:
Leerkrachten:

Jacoline Wiskerke
directie@de-toermalijn.nl
Kristy Boots
k.boots@de-toermalijn.nl
Meis Laar
m.van.laar@de-toermalijn.nl
Gerda van Trigt
g.van.trigt@de-toermalijn.nl
Ella Smit-Postuma
e.smit@de-toermalijn.nl			
Katinka den Os
k.den.os@de-toermalijn.n
Nynke Brouwer
n.brouwer@de-toermalijn.nl
Jorie Ravensbergen
j.ravensbergen@de-toermalijn.nl
Nanda Duivenvoorden
n.duivenvoorden@de-toermalijn.nl		
Yvonne van Buggenum
y.van.buggenum@de-toermalijn.nl		
Maaike Estor
m.estor@de-toermalijn.nl
		
Gymnastiek
Sarina Wijnhout
s.wijnhout@de-toermalijn.nl
Interne Begeleiding
Esther Kuilboer
e.kuilboer@de-toermalijn.nl		
Euritmie:
Petra Willigers
p.willigers@de-toermalijn.nl
Pianobegeleiding:
Bep Henrichs-Klijn
						
Administratie:
Patty van Meeteren
info@de-toermalijn.nl
Conciërge

Sharon Schreuder

s.schreuder@de-toermalijn.nl

Bestuur:
Stichting Vrijescholen Ithaka bestaat uit meerdere Vrijescholen, namelijk in Alkmaar, Bergen, Haarlem,
Hillegom, Hoorn, Oudorp, Purmerend, Zaandam en Castricum.
Ithaka postadres :
postbus 92, 2050 AB Overveen
Telefoonnr: 023-5272550
E-mailadres: secretariaat@vsithaka.nl
Website: www.vsithaka.nl
Bezoekadres bestuurskantoor:
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem

MR:
Marta Majic (ouder)		
Ruth van der Greft (ouder)
Yvonne van Buggenum (leerkracht)
Katinka den Os (leerkracht)

Contactpersonen:
Ouderbijdrage:
Ext.Vertrouwenspersoon:
Verkeersouder:
Ouder/Kinderbibliotheek:
Werkgroep oudercollege:
Werkgroep PR:
Luizenmoeders:
Schooltuin:
BHV

ICT

Patty van Meeteren
(voor vragen over ouderbijdragen)
Ellen Labree/Inez Ursem
vacature
vacature
Sandra Keijzer e.a
Leon Dekker
Sylvian Duivens
Kim van Trigt
Anneke Reemer
Kristy Boots
Patty van Meeteren
Katinka den Os
Ron van Drent

0252-524899
088-0100555

kimvantrigt@hotmail.com
annekereemer@yahoo.co.uk

sysadmin@de-toermalijn.nl

vragen en/of ideeën voor de website: graag per e-mail aan: info@de-toermalijn.nl

Abellalaan 74
2182 TZ Hillegom
0252 524 899
info@de-toermalijn.nl
www.de-toermalijn.nl

de-toermalijn.nl

Abellalaan 74
2182 TZ Hillegom
06 1514 0122
info@devlinderboom-opschool.nl
www.de-vlinderboom-opschool.nl

devlinderboom-opschool.nl
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