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Start schooljaar 20182019.
Na een hopelijk fijne
vakantie gaan we
maandag as. beginnen
aan een nieuw
schooljaar met een
speciaal tintje… we
gaan het 50-jarig bestaan van onze school
vieren. Daarnaast hebben we te maken met
enkele grote veranderingen, waaronder
natuurlijk de overgang naar het
continurooster, waardoor alle leerlingen op
school blijven lunchen.
Inmiddels zijn hiervoor de nodige
voorbereidingen getroffen en zijn er
richtlijnen opgesteld hoe we hier mee om
willen gaan.
In de vorige Torenpraat hebben we hierover al
geinformeerd.

We verwachten dat de kinderen iedere dag
voor het '10uurtje' zelf een beker drinken en
een bakje met fruit of groente mee naar
school nemen. Voor de lunch dient u ook zelf
te zorgen. Wij kunnen u tot niets verplichten,
wij kunnen hoogstens adviseren. Ons advies is
een gezonde lunch die in ieder geval bestaat
uit boterhammen. Wel hebben wij als school
de volgende lregel afgesproken: bij de lunch

wordt er geen snoep of chips gegeten. Dat
bewaren we voor bijzondere dagen of speciale
gelegenheden.
De kinderen nemen hun lunch mee in een
bakje en drinken in een beker. Wij willen i.v.m
het milieu niet teveel afval gaan creëren en
hopen op uw begrip.
Er is een koelkast aangeschaft. Voor hen die
dat willen kan de lunch en het drinken dus
koel bewaard worden.
De lunchtijd houden we van 12.15 t/m 12.30
uur. De groepen 1 t/m 4 lunchen van 12.15
t/m 12.30 uur en kunnen daarna
buitenspelen.
De bovenbouw begint met buitenspelen en
luncht van 12.30 uur t/m 12.45 uur.
Iedere leerkracht eet in zijn eigen groep met
de kinderen. Afspraak is dat we 15 min. aan
tafel zitten en dat tijdens het eten de
teamstem wordt gebrukt.
Voor het toezicht tijdens het buitenspelen is
een rooster opgesteld.
We krijgen ondersteuning op
maandag,dinsdag,woensdag en vrijdag van
Ardy van de Wiel. Er is nog financiele ruimte (
vrijwilligers vergoedng) voor meer assistentie.
Mocht u belangstelling hebben, neem dan
gerust contact op met meneer Maas.
Bij zulke grote
veranderingen
zullen er zaken
vanaf het begin
goed lopen, maar
er zullen
waarschijnlijk ook
knelpunten zijn.
Als u deze ervaart, laat het ons weten, dan
kunnen wij kijken of ze op te lossen zijn.
Tijdens de startgesprekken wordt de
“lunchtijd” sowieso besproken!
Vrije middagen.
In de vorige Torenpraat is abusievelijk vermeld
dat alleen de bovenbouw op vrijdagmiddag
21-12-18, en 01-03-19 en 05-07-19 vrij heeft.

Dat klopt natuurlijk niet alle groepen zijn deze
dagen vanaf 12.15 uur vrij.
Naschools opvang.
Op de Toren is er (
weer) gelegenheid om als er
behoefte is,
leerlingen na
schooltijd op te vangen. Kibeo heeft onze
oude personeelskamer omgetoverd in een
ruimte waar het voor de kinderen prettig
vertoeven is. De naschoolse opvang start
dinsdag 21 augustus met een beperkt aantal
kinderen. Belangstellenden kunnen uiteraard
altijd contact opnemen met stichting Kibeo.
Kalender en schoolgids.
Maandag as. krijgen de
oudste leerlingen de
kalender voor komend
schooljaar mee. De
schoolgids is vanaf
donderdag 23 augustus
op onze website te
vinden. De ervaring
leert dat er, ondanks
een zorgvuldige controle, toch nog
onduidelijkheden of fouten inzetten. Mocht u
deze tegenkomen, meldt u ze zodat we deze
via de volgende Torenpraat kunnen
rectificeren.
Tot maandag en alvast een …….

Ook dit schooljaar bestaat de Torenpraat uit
twee delen. Het gedeelte t/m de kalender
bevat specifieke informatie over De Roef en
De Toren. Het gedeelte onder de kalender is
specifiek bedoeld voor informatie en
activiteiten die (misschien) interessant zijn
voor u of uw kinderen. Soms sturen we deze
als bijlage mee.

Kalender.
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