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Peuteropvang De Peutertoren

De eerste week van het schooljaar zit er weer
op. De peuters hebben weer kunnen wennen
aan elkaar en het dagritme met leuke
activiteiten..
Ook de juffen hebben niet stil gezeten en
hebben de volgende leuke, leerzame thema’s
voor dit schooljaar ingepland:
Dit ben ik!
Regen
Knuffels
Ik en mijn familie
Eet smakelijk
Oef, wat warm.
Volgende week starten we dus met het thema
“Dit ben ik!”. Op 29-30 en 31 augustus is er
daarom een ouderbijeenkomst om 13.00u
waarin uitgelegd wordt wat we gaan doen,
wat ouders thuis kunnen doen en een
huiswerkopdracht. Dit alles krijgen de ouders
dan mee in een portfolio waarin de uitleg en
werkjes van de
thema’s
bewaard
blijven.
Voor dit thema
zijn wij op zoek
naar tandarts
spulletjes!!
Vanaf dit schooljaar Is Ardy onze vaste
vrijwilliger en zal op donderdag Monique
assisteren.
Hallo allemaal,

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is
Ardy. Ik ben tot vorig
jaar klassenouder en
overblijfmoeder
geweest op De
Toren, en omdat ik
graag met kinderen wil
blijven werken, ben ik
een nieuwe uitdaging
aangegaan, een
opleiding en het werken als vrijwilligster bij de
Peutertoren. Ik ben hier iedere donderdag en
de komende paar weken ook op
dinsdag. Vandaag heb ik al leuk gespeeld met
sommige kinderen.
Naast het spelen met kinderen, vind ik lezen
en films kijken leuk, maar ik ga ook graag een
dagje weg met mijn man en kinderen.
Mochten jullie meer willen weten, vraag het
gerust.
Lieve groetjes Ardy
Feestelijke start van het nieuwe schooljaar

Op maandag 20 augustus was het, na 6 weken
zomervakantie, weer tijd om ‘s morgens vroeg
uit bed te komen om naar school te gaan.
Dat is voor velen weer even wennen en een
best spannend.
Om ervoor te zorgen dat jullie je welkom
voelen hadden wij het schoolplein versierd en
heeft Meneer Maas jullie welkom geheten.
Ook gaan we dit jaar vieren dat de school 50
jaar bestaat. Wij hopen dat jullie een geweldig
schooljaar zullen hebben!
Team De Toren
Continurooster
Inmiddels kunnen we terugkijken op de eerste
week met het continurooster en dus ook het
lunchen op school erop. Ons beeld is dat dit
goed verlopen is. Mocht u thuis echter
merken dat er toch niet goed lopen dan horen
wij dit graag van u. In de bijlage kunt u de

informatie over het continurooster en alles
wat daarbij komt kijken nog eens nalezen.
Dit document zal ook op onze website
geplaatst worden.
Nieuwe rekenmethode.
Afgelopen schooljaar hebben we in groep 3
een pilot gedaan met de nieuwe
rekenmethode “Getal en Ruimte jr.”. We
hebben besloten om deze methode op den
duur voor de hele school te gaan gebruiken.
Dit schooljaar gaan de groepen 3,4 en 5 ermee
werken. Vooral voor groep 5 zal het even
wennen zijn omdat zij twee jaar lang een
andere methode gebruikt hebben. De
invoering in groep 5 gebeurt dan ook met een
opstapprogramma. Standaard bij de methode
hoort een ouderbrief die uw kind voor elk
blok mee naar huis krijgt.
Leerlingen bouwen aan de toekomst.
Op stichtingsniveau zijn we bezig met het
“ontwerpen” van een nieuw koersplan voor
de komende jaren. Dit koersplan zal de
richtingwijzer worden voor ons schoolplan
2019-2023. Bij de totstandkoming van dit
koersplan en schoolplan zullen ook de
kinderen betrokken worden. Eén van de
onderdelen hiervan is het ontwerpen van de
“school van de toekomst” Deze
ontwerpwedstrijd zal gehouden worden op
vrijdag 7 september.
Onder de kalender kunt u hierover meer
lezen.

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.
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De Pony Power voor Kids cursus is geschikt
voor kinderen in de
leeftijd van 6-12 jaar.
Ieder kind is uniek en
bezit een belangrijk
talent. De Pony Power voor Kids cursus laat
kinderen letterlijk in hun kracht komen.
De cursus wordt met behulp van pony’s
gegeven.

Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse,
educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale
vaardigheden.
We gaan aan de slag met 5 thema’s.
De kinderen leren over lichaamstaal, gedrag
van zichzelf en anderen. Ze doen oefeningen
waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en
het aangeven van grenzen gemakkelijker
wordt. Kinderen leren hierdoor beter om te
gaan met gevoelens en emoties. De cursus
heeft een heel praktisch karakter: doen,
ervaren en beleven!
De cursus
De Pony Power voor
Kids cursus bestaat
uit 5 lessen van 2 uur
en een terug-komdag. Tijdens de lessen
wordt er veel met de
pony’s gewerkt maar zal er ook theorie
besproken worden over de thema’s. Hiervoor
krijgen de kinderen een werkboek wat ze na

de middagen ook mee naar huis kunnen
nemen om het oefenen thuis voort te
zetten.De Pony Power voor Kids cursus vindt
plaats op de volgende data: 19 september, 3,
21 en 31 oktober en 15 november.
Meld je nu aan!
Voor deelname of informatie over de cursus
kun je mailen naar info@kirstys-coaching.nl of
info@jescoachingpk.nl of kijk voor meer
informatie op www.kirstys-coaching.nl,
www.jescoachingmetpaardenkracht.nl of
www.ponypowervoorkids.nl

