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Afscheid juf Wilma.
Deze week vertelde juf Wilma dat ze per 1
januari 2019 een nieuwe functie heeft.
Hartstikke fijn voor haar en
uiteraard een felicitatie
waard. In de bijlage, die
aan deze Torenpraat is
toegevoegd, vertelt ze
meer over haar nieuwe
baan en hoe ze de tijd op
onze school heeft ervaren. We gaan er samen
nog twee mooie maanden van maken en
zullen afscheid van haar nemen op die manier
die bij haar past, en recht doet aan wat zij
voor onze school betekent!
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.
Inloopavond.
Donderdag as. is er de eerste inloopavond van
dit schooljaar. Tussen 18.00 en 19.30 uur bent
u welkom om samen met uw kind(-eren) het
werk te bewonderen waar de leerlingen zo
hard aan gewerkt hebben.
Ze vertellen u er graag meer over. We hopen
iedereen te ontmoeten as.

Nationaal Schoolontbijt donderdag 8
november
Op donderdag 8 november doen wij mee de
hele school mee aan het nationale
schoolontbijt! Dit jaar kiezen wij ervoor om
het ontbijtpakket te gebruiken als lunch en
niet als ontbijt! De kinderen ontbijten dus
gewoon thuis. Ze nemen fruit en drinken mee
naar school voor de 10 uur pauze. De lunch

verzorgen wij op
school en de
kinderen hoeven
daarvoor zelf geen
lunchpakket mee te
nemen. Wat moeten
ze wel meenemen
voor de lunch? Een
bord, mok en bestek en eventueel ook een
schaaltje omdat er ook yoghurt en muesli in
het pakket zit.
Het nationaal schoolontbijt wordt dit keer
geleverd door de Aldi. De focus ligt op gezond
eten en variëren in de schijf van 5. Wilt u
weten wat er in het schoolontbijt pakket zit?
Leest u dan de informatie onderaan deze
nieuwsbrief over het nationaal schoolontbijt.
Heeft uw kind last van allergieën? Bespreek
dit dan met de leerkracht en geef uw kind een
alternatief mee naar school.
Deelname EU-schoolfruit
In week 46, vanaf woensdag 14 november, zal
er weer gestart worden met het EUschoolfruit. Dat wil zeggen dat de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen
fruit hoeven mee nemen voor de pauze van 10
uur. Ze nemen wel gewoon een beker met
drinken mee voor de pauze van 10 uur.

Dit jaar is onze leverancier ‘Boekel AGF’; een
groothandel gespecialiseerd in groente en
fruit. Zij zijn een jong bedrijf, bestaan ruim 7,5
jaar en zijn nog volop in de groei. Ze zullen de
eerste week van het schoolfruit in ieder geval
Hollandse appels leveren. De rest van de
levering is nu nog niet bekend. Dit krijgen wij
in de loop van volgende week te horen en
zullen wij vervolgens met jullie delen.
Schoolafspraken mbt tot het EU-schoolfruit:
alle kinderen proeven tenminste 1 hap van het
fruit en/of de groenten. Wanneer kinderen
het echt niet lusten hoeven ze het verder niet
op te eten. Uit onderzoek is gebleken dat je

iets 10 á 15 keer moet proeven voordat je
echt weet of je iets wel of niet lust!
De porties van het schoolfruit kunnen
verschillen. Zorg er daarom voor dat uw kind
goed en stevig ontbijt. Dan heeft uw kind al
een hele goede basis om de dag te beginnen.
En hoeft het kind niet met grote honger te
wachten tot de lunch van 12 uur.

Gezonde school.
Woensdag 7
november gaat De
Toren een klein
feestje vieren. Ter ere
van de onthulling van
het gezonde school
certificaat, het 50jarige bestaan van
onze school en omdat
we de eerste school
in Zevenbergen zijn
met het
continurooster! De
wethouder van de
gemeente Moerdijk
zal hierbij aanwezig
zijn. En ook zal er aandacht zijn voor de
media.
U bent uitgenodigd deze feestelijkheden
bij te wonen samen met alle leerlingen
van De Toren. De onthulling zal om 13.00
uur plaatsvinden aan de voorkant van de
school: De Witte Arend.
En daarna zal er nog een gezellige
bijeenkomst zijn op het plein van de
school. Zien wij u dan ook?
Breakdance
Na de grandioze Halloween avond waar ruim
100 kinderen aan
meededen, start
maandag alweer
een naschoolse
activiteit van dit
schooljaar nl.
breakdance voor de groepen 3 t/m 8. Hier
hebben zich maar liefst 40 leerlingen voor
ingeschreven, waardoor we genoodzaakt zijn
de groep te splitsen. De leerlingen die zich

hiervoor hebben ingeschreven zijn hierover
inmiddels geïnformeerd.!
Typeworld.
De informatieavond heeft ondertussen
plaatsgevonden en de kinderen zijn
enthousiast gestart. Op school krijgen de
kinderen 2 keer de tijd om hiermee aan de
slag te gaan. Op vrijdag krijgen ze zelfs realtime begeleiding aangeboden. Verder is het
belangrijk dat de kinderen thuis ook veel
oefenen. Heel veel succes ermee allemaal!!

Halloween
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de
groepen 4-8 zich uitgeleefd met pompoenen!
Ze hebben ze uitgehold
met een lepel en hebben
er griezelige gezichten in
gesneden. De mooiste
Halloween pompoenen
werden er gecreëerd! Dit
alles onder begeleiding
van de heksen van meer Moerdijk en een
groot aantal hulpvaardige ouders! Hiervoor
een hartelijke dank aan de hulpouders!
Het was een groot succes!
Ouderportal Heppie Leven
HeppieLeven is een
programma voor kinderen,
maar de ouders worden
ook niet vergeten!
Ouders spelen een enorm
belangrijke rol als het gaat
om de vitaliteit van hun
kinderen. Daarnaast
vinden veel ouders het ook prettig om te
weten wat hun kind op school geleerd heeft.
Om ouders te betrekken bij de lessen
van HeppieLeven is er een ouderportal

ontwikkeld.
In het ouderportal is informatie te vinden
over elke les die gegeven wordt. Bij deze
informatie zijn handige links, YouTube filmpjes
en boekentips gegeven.
Naast informatie over de lessen, wordt het
ouderportal maandelijks aangevuld met
allerhande onderwerpen die met vitaliteit te
maken hebben. In de nieuwsbrief zal elke
maand vermeld worden welk onderwerp
recent toegevoegd zijn. Deze maand is
toegevoegd:
•

Vezels: wat zijn vezels, waar kom je ze
tegen, waar heb je ze voor nodig? Zijn
vezels lekker en kunnen we ook
zonder? Kortom uitleg over nut en
noodzaak van vezels.

Als een school werkt met HeppieLeven,
krijgen alle ouders onbeperkt toegang tot het
ouderportal.
Ook wij op de Toren werken met Heppie
Leven.( groep 5 t/m 8). Neem gerust met de
leerkrachten van deze groep als u toegang wilt
tot het ouderportaal.
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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Naschools activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur grp 3 en 4
15.15 -16.15 uur grp 5 t/m 8
13.00-14.00 uur: uitreiking
Gezonde School-vignet door
wethouder Schoneveld

Nationaal Schoolontbijt!
Voor groep 1 t/m 8

Vr
21-12

Inloopavond
18.00-19.30 uur
NIO groep 8
Naschools activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur
15.15-16.15 uur
Ouderraad
Start EU-schoolfruit
Inloopspreekuur CJG
8.00-9.00 uur
Naschools activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur
15.15-16.15 uur
MR-vergadering
week van de mediawijsheid

Naschoolse activiteit
“Breakdance”
14.15-15.15 uur
15.15-16.15 uur
Ouderavond groep 8
Ouderavond groep 8
Sinterklaas
Kerstdiner
Kinderen gewoon tot 14.00 uur
school.
Vrije middag
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

