Het is herfst en de dagen worden korter en
donkerder daarom de volgende verkeerstip
voor u:
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Peuteropvang De Peutertoren

Peutertoren nieuws!
We hebben het thema
“Dit ben ik!”
afgesloten met de
ouders. De kinderen
lieten zien wat ze
allemaal hebben
geleerd en gedaan dit thema o.a. hoe ze er uit
zien en hoe ze goed de tanden moeten
poetsen. De ouders en de kinderen waren erg
enthousiast. En
alle kinderen
werden
beloond met
een tanden
poets diploma,
tandenborstel
en tandpasta.
Op woensdag 5
oktober is de
fotograaf langs
geweest, dit
paste ook heel
goed in het
thema natuurlijk.
De kinderen en
de juffen hebben hun uiterste best gedaan en
er zullen zeker weer mooie/leuke foto’s
komen.
Van maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19
oktober is het herfstvakantie, en we beginnen
in de week van 30 oktober met het nieuwe
thema Regen!

Verkeerstip
oktober/
november 2018
WEES VEILIG,
WEES
ZICHTBAAR
ZORG DAT JE
GEZIEN
WORDT
… EN WIJ ZIEN
JE GRAAG!!!
Dus: fluo = TOP!!!
Tot slot wensen we u een fijne
herfstvakantie namens alle peuters juf
Monique, Juf Kelsey, Juf Ardy en Juf
Yvonne

Gebruik van de ingangen
Steeds vaker bemerken we dat ouders en
kinderen gebruik maken van de ingang aan De
Witte Arend, om binnen te komen.
Wij willen u erop attenderen dat de kinderen
en ouders van groep 1 t/m 8 gebruik maken
van het schoolplein en de ingang op het
schoolplein.
Ziekmeldingen
Mocht uw zoon of dochter ziek gemeld
moeten worden, zou u dit dan voor 8.20 uur
willen doorbellen naar school?
Gezonde school
Gebruik pakjes drinken
De Toren is goed op weg om een gezonde en
bewegende school te worden, en we merken
dat ouders en kinderen hier graag aan mee
werken door de kinderen gezond drinken mee
te geven, fruit om 10.00 uur en een gezonde

lunch.
We hebben beneden een koelkast staan
waarin alle kinderen hun eten en drinken koel
kunnen bewaren, als zij dit willen. Elke klas
heeft een eigen bak om de spulletjes in te
doen.

In de maand september zijn de
kinderfysiotherapeuten van PMC Torenveld bij
ons op school geweest. De leerkrachten
hebben tips gekregen voor het stimuleren van
een goede zithouding bij kinderen en ook over
het meubilair waar de kinderen aan zitten. Nu
gaan de fysiotherapeuten ook een
inloopspreekuur organiseren bij ons op
school: dinsdag 30 oktober van 14.00 - 15.00
uur. U kunt als ouder vrijblijvend terecht bij
hen, met al uw vragen over het bewegen en
de motoriek van uw kind. Hiervoor is dus geen
afspraak of verwijzing nodig.

Ook willen wij meewerken aan een kleinere
afvalberg, en daarom verwachten wij dat het
eten in een bakje meegebracht wordt naar
school en drinken in een beker i.p.v. pakjes.

Nationale sportweek!
Op woensdag 26 september hebben we met
de hele school meegedaan aan de 10@10
challenge van de nationale sportweek. Deze
challenge is bedacht
door Rico Verhoeven
en we hebben daarbij
ook zijn motiverende
instructievideo
kunnen bekijken. We hebben met de hele
school op deze woensdag om 10 uur 10
minuten rondjes gelopen en/of gerend
rondom de school. Dit was ontzettend leuk
om te doen.

Deelname EU-schoolfruit
Dit schooljaar gaat De Toren weer deelnemen
aan het schoolfruit. Vanaf week 46 (12t/m16
nov) zal er weer schoolfruit geleverd worden
voor woensdag, donderdag en vrijdag. Op
deze dagen hoeven de kinderen zelf geen fruit
mee naar school te nemen. De
schoolfruitperiode loopt tot de meivakantie.
Samenwerking met voedingsconsulente Irene
Als gezonde school willen we ons dit
schooljaar verder gaan verdiepen in het
stimuleren van een gezonde leefstijl en ook
een gezond eetpatroon. Daarvoor hebben wij
de samenwerking opgezocht met de
voedingsconsulente Irene tegenover de
school. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij
zich voor. Regelmatig zal zij deze nieuwsbrief
voorzien van informatie en goede tips voor op
school en thuis.
Samenwerking kinderfysiotherapie PMC
Torenveld

School app
Afgelopen week hebben de leerkrachten
uitleg gehad over de nieuwe mobile applicatie
‘School app’. Deze school app bevat alle
informatie voor ouders vanuit school zoals;
vakanties en vrije dagen, foto’s, nieuws en
schoolinformatie. Al deze info staat dan ook in
een veilige omgeving
volgens de laatste
regels rondom de
privacy. De komende
periode gaan
leerkrachten de app uitproberen en kijken
waar de verbeterpunten liggen. Wij hopen dat
we na deze probeerperiode snel de app met
alle ouders kunnen gaan delen.
Het continurooster
De MR is vorig schooljaar met alle ouders en
het team van De Toren het traject ingegaan
van het onderzoeken van het continurooster.
Het continurooster is in samenwerking met

alle partijen nu ingevoerd. We vinden het
belangrijk om dit proces goed te blijven volgen
en waar nodig te verbeteren. Daarom willen
we nu graag een tussentijdse evaluatie
houden. Deze evaluatie wordt gehouden
zowel bij ouders, bij het team, als bij de
kinderen. Via deze link kunt u deelnemen aan
de enquête die is opgesteld. We horen graag
al jullie reacties.
Klik op de link voor de enquête ->
https://nl.surveymonkey.com/r/W27KZNT

Maandag 22 oktober hebben we alweer de 2e
studiedag van dit schooljaar. Onderwerp, net
zo als op de eerste studie dag “Kagan
Coöperatief Leren”. Deze dag staat vooral in
het teken van hoe je de sociale ontwikkeling
van kinderen kunt stimuleren. Onderwerpen
die aan de orde komen zijn bijv.:
-sociale rollen en openingszinnen
-model staan
-reflecteren en plannen
Het belooft weer een boeiende studiedag!
Inloopspreekuur Centrum Jeugd en Gezin
(CJG). (herhaling)
Ook dit jaar kunnen we als ouder/verzorger of
als leerkracht gebruik maken van het
inloopspreekuur van het CJG. Opvoeden is
leuk en uitdagend , maar kan soms ook lastig
zijn. Heb je als ouder of verzorger een kleine
of een grote vraag over opvoeden? Maak je je
zorgen over de kinderen of zou je wel eens
willen weten hoe anderen iets aanpakken?
Dan is het goed om te weten dat je er niet
alleen voor staat: CJG Moerdijk kan je helpen.

Het inloopspreekuur van 8.00 uur-9.00 uur
wordt op de volgende data door Toos de
Moor en Andrea de Witte verzorgd:
15 november (Toos), 13 december (Andrea),
31 januari (Toos), 21 februari (Andrea), 21
maart (Toos), 11 april (Andrea), 20 juni
(Andrea).

Breakdance.
Na de herfstvakantie zal op onze school de
eerste naschoolse activiteit georganiseerd
worden die aansluit op de nieuwe
schooltijden. Uiteraard heeft deze activiteit te
maken met gezond bewegen.
Op vier maandagen kunnen de kinderen van 6
t/m 12 jaar leren hoe ze kunnen breakdancen.
Deze workshops worden verzorgd door Nigel
Koevoet. De
kosten bedragen
€ 10,- voor de vier
workshops. Op
woensdag 24
oktober is Nigel
bij ons op school om de kinderen te laten
kennismaken met breakdance.
Kinderboekenweek.
Jij en ik - Verhalen over vriendschap en
vluchtelingen (herhaling)
Een vreemdeling is een
vriend die je nog niet
kent
Met dit boek heb je heel
veel boeken in één:
verhalen én gedichten.
De verhalen zijn
afwisselend realistisch, fantastisch
(sciencefiction), soms zelfs magisch en spelen
zich af in heden, verleden en toekomst. Maar
een ding is zeker: de verhalen komen binnen
in je ziel.
In Jij en ik laten negentien
jeugdboekenauteurs zien dat vriendschap
grenzen en culturen, afkomst en geaardheid
overstijgt en dat vluchtelingen welkom zijn. De
eerste stap naar een nieuw leven is
vriendschap.
Wie is nu eigenlijk de vreemdeling? Sterker
nog: de "vreemdeling' houdt op te bestaan,
zodra je je inleeft in de persoon. En wat kan
dat beter doen dan een boek? Jij en ik maakt
je ook onderdeel van situaties en problemen
die je anders misschien nooit gekend zou
hebben. Wat doe je als er opeens een nieuw
kind uit een ver land bij je in de klas komt?

Zou jij mensen tijdens de Hongerwinter eten
hebben gegeven?
Hoe reageer je als je vader wordt opgepakt
tijdens een demonstratie tegen
asielzoekers? Wie durft een Vlaming te helpen
die in de Eerste Wereldoorlog zijn land is
ontvlucht en hier niet welkom is?
Leesverhalen voor 10-12 jaar, door auteurs als
Jan Terlouw, Mireille Geus, Anna van Praag,
Sjoerd Kuyper en Annet Huizing. En een boek
dat helpt: een deel van de opbrengst wordt
gedoneerd aan het vluchtelingenprogramma
van UNHCR.
Typeworld.
Ook dit jaar hebben we voor onze leerlingen in
groep 6 een typecursus ingekocht die onder
schooltijd gegeven zal worden, maar waar het
wel belangrijk is om ook thuis te oefenen.
Maandag 22 oktober (19.15 uur) is er een
informatieavond over deze cursus.
Ouder(s)/verzorger(s) uit groep 6 zijn van
harte welkom.

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.
15 t/m 19 oktober
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herfstvakantie.
Studiedag leerlingen vrij
Informatieavond Typeword
ouders groep 6
Aanvang 19.15 uur
Dansles-breakdance
Dansles groep 3-8
Eerste les van serie van 10
Groep 5 Kinderboerderij
09.30u-11.30 u
Naschools activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur
Naschools activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur
Inloopavond
18.00-19.30 uur
Naschools activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur
Ouderraad
Naschools activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur
MR-vergadering
week van de mediawijsheid

Sinterklaas
Kerstviering
Vrije middag
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Hallo ouders/verzorgers,
Ik ben Mariska Visker-Koevoets, 37
jaar jong, trotse moeder van 2 lieve
dochters (Kayleigh en Jesslyn). Mijn
doel is om op 6 juni 2019 met de steun
van mijn man en kinderen mee te doen
aan Alpe d'HuZes en de legendarische
Alpe d’Huez te trotseren.
Ons doel is om minimaal €2.500 mee
de berg op te nemen!
Jullie kunnen ons daarbij helpen door
spullen een tweede kans te geven.
Heeft u nog spullen waar u niets
meer mee doet én die nog goed
verkoopbaar zijn?
Breng deze dan naar Rollaaf 17 in
Zevenbergen.
Wilt u zeker weten dat er iemand thuis
is? Bel of app dan even naar: 0683532394.
Wij zullen uw spullen weer verkopen in
onze schuur, op markten en op social
media.
Volg onze inzamelacties op Facebook:
https://www.facebook.com/mariska.
koevoets?fref=hovercard&hc_locati
on=none
Wij, Steven Blom en Lenneke Derks
(ouders van Tieme en Jinte), gaan in
2019 ook meedoen aan Alpe d’HuZes
om zoveel mogelijk geld te kunnen
schenken aan KWF.
Heeft u nog textiel (kleding,
gordijnen, beddengoed, tassen,
riemen, handdoeken, knuffels,
schoenen) dat weg mag (let op:
textiel moet nog wel bruikbaar zijn!),
dan kan dit t/m 14 oktober in een

stevig dicht geknoopte vuilniszak
afgeleverd worden op Rollaaf 19 in
Zevenbergen (de zakken kunnen bij de
voordeur worden gezet). Bij vragen:
06-48529224.
Volg onze inzamelacties op Facebook:
https://www.facebook.com/profile.p
hp?id=100010263885596
Op deze manier kunt u een steentje
bijdragen en samen met ons de strijd
tegen kanker aangaan.
Alvast enorm bedankt!!!
Iedere euro telt!
Opgeven is geen optie!
Steun ons met een donatie voor de
Alpe d'HuZes 2019!

Kinderfysiotherapie Torenveld
Even voorstellen:
Wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie
die zorg wil bieden op het gebied van houding
en beweging van kinderen, in een veilige en
kindvriendelijke omgeving. Deze zorg willen
we graag breed bieden: van
ontwikkelingsproblemen tot (sport)blessures,
problemen met het verwerken van prikkels uit
de omgeving (sensorische informatie) , tot
problemen met de ontwikkeling van de
zindelijkheid (kinderbekkenfysiotherapie). Dit
kan op de praktijk, aan huis, en waar nodig ook
op school. Voor onze begeleiding van kinderen

staat voorop dat dit gebeurt in goede
samenwerking met ouders en alle bij het kind
betrokken disciplines en instanties, en
natuurlijk ook vanuit een goede samenwerking
binnen ons team.
Ons team bestaat uit 3 kinderfysiotherapeuten:
Zippora Koppers, Marijke Cornel en Maja van
der Horst.
Inloopspreekuur:
Omdat basisschool ‘de Toren’ dit schooljaar
ook een ‘gezonde school’ is geworden, lijkt het
ons mooi om hierbij aan te sluiten met een
‘inloopspreekuur’ voor ouders en hun kind. Zo
kunt u langs komen bij zorgen op een van
bovenstaande gebieden.

Marijke is hiervoor op dinsdag 30 oktober van
14.00 – 14.30 uur op school. Loop gerust eens
bij haar binnen!
Onze praktijk zit naast de school, in het
Paramedisch Centrum Torenveld ( witte arend
2a) .
Neem gerust een kijkje op de website:
www.pmctorenveld.nl of op facebook: praktijk
voor kinderfysiotherapie torenveld voor meer
informatie over ons.
Voor een uitgebreide afspraak op de praktijk
kunt u ook contact met ons opnemen via email
(kft.torenveld@gmail.com) of telefonisch
(0168-324580)..
Met vriendelijke groet,
Zippora, Marijke en Maja.

.

