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Peuteropvang De Peutertoren

Het thema REGEN zit er weer bijna op. Op
verschillende manieren hebben we , bij gebrek
aan echte regen , regen gemaakt. Met een
planten spuit, regendruppels gescheurd van
papier, water met verf mengen voor de
kleuren van de regenboog. Maar het leukste
was toch om te kunnen stampen en springen
in de plassen. Wat hebben we genoten. Over 2
weken hebben we de afsluiting met de
ouders, we geven dan een echt regenconcert.

Natuurlijk zijn ook de voorbereidingen voor
Sinterklaas in volle gang. Op donderdagavond
15 nov onze doe-avond gehad waarbij ouders
ons hebben geholpen met het versieren,

inpakken en voorknippen van werkjes. Vooral
een super gezellige avond waarbij we volop
gelachen hebben. Bedankt lieve ouders voor
jullie hulp!!

Inloopavond.
De inloopavond van donderdag 8 november is
erg druk bezocht door ouders en grootouders.
De kinderen hebben weer vol trots hun
schriften en knutselwerkjes laten zien.
Fijn dat de kinderen op zoveel belangstelling
konden rekenen.
Deelname EU-schoolfruit
Vanuit diverse hoeken kwam ons ter ore dat
de hoeveelheid schoolfruit voor de kinderen
te weinig is om de hele ochtend op door te
brengen, ondanks dat de kinderen goed
hadden ontbeten in de ochtend, want dat
blijft belangrijk.
Als team hebben wij nu het volgende besluit
genomen:
Alle kinderen nemen op ma en di hun normale
portie fruit mee, zoals we dat gewend zijn nu.
Op woe, don en vrij nemen de kinderen een
aangepaste portie fruit mee. Eerst wordt het
schoolfruit gegeten, daarna kunnen zij hun
aangepaste eigen portie fruit eten.

Gezonde school.
Woensdag 7 november was de feestelijke
onthulling van het vignet : Gezonde school.
De wethouder is speciaal naar De Toren
gekomen om een praatje te houden en het
bordje te onthullen.
Er klonk volop gejuich en er was overal
confetti!

bevat specifieke informatie over De Roef en
De Toren.. Het gedeelte onder de kalender is
bedoeld voor informatie en activiteiten die
(misschien) interessant zijn voor u of uw kind.

Kalender.
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Daarna zijn we van de voorkant van de school
naar de schoolplein kant gegaan. Daar hebben
we eerst een warming-up gedaan en
vervolgens met zijn allen (ook de aanwezige
ouders) op het nummer van Tsjoe Tsjoe Wa
gedanst en gezongen
De kinderen werden door de OR getrakteerd
op een overheerlijke appel.
Want regelmatig bewegen en gezonde
voeding zijn heel belangrijk voor een goede
ontwikkeling!
Ouderportal Heppie Leven
Zoals jullie weten gebruiken we in de groepen
5 t/m 8 een programma wat alles met
gezondheid te maken heeft: Heppie Leven.
Wilt u hier meer over weten, kijk dan eens
rond op de site: www.heppieleven.nl. U kunt
dan inloggen op het gedeelte dat speciaal voor
ouders is bestemd. De inlogcode is dan: de
Toren, het wachtwoord: ouders.
Veel plezier alvast!

Ook dit schooljaar bestaat het infobulletin uit
twee delen. Het gedeelte t/m de kalender
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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
Sint(knutsel)circuit gr 1 t/m 4 en gr
5 t/m 8.
Sinterklaas
Kerstdiner
Kinderen gewoon tot 14.00 uur
school.
Vrije middag
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

