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Sinterklaascircuit.
Woensdagmiddag 28 november hebben de
groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 een
gezellig
Sinterklaascircuit
doorlopen!
Er was van alles te
doen: knutselen,
spelletjes, quiz,
pepernoten bakken, etc.
Ontzettend gezellig om
zo met elkaar bezig te
zijn!
Hierbij willen wij ook de
hulp(groot-)ouders enorm bedanken voor hun
hulp!
Aanvang lessen op donderdag 6 december:
Veel kinderen genieten op 5 december van
een gezellige pakjesavond, waardoor ze later
in bed liggen. De kinderen mogen op 6
december lekker uitslapen, want ze hoeven
pas om 10.00 uur op school te zijn op
donderdag 6 december!
De kinderen nemen 6 december alleen lunch
mee, dus geen 10 uur fruit/drinken.
Mocht u geen oppas hebben, de school is
“gewoon” om 8.30 uur open en de
leerkrachten zijn dan aanwezig.

Samenvatting notulen MR-VERGADERING 2211-2018
Er was veel nieuws vanuit de GMR
(Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad) waaronder de komst

van een nieuw koersplan vanuit de stichting.
Een meerjarenplan dat op 16 januari wordt
gepresenteerd aan het personeel. Hierna is
het aan de scholen om een eigen visie te gaan
bepalen met het koersplan als leidraad.
Kort geleden is de ‘werkgroep schoolplein’
bijeen gekomen. Hier zijn voorzichtig de
eerste stappen gezet om een plan te maken.
De zoektocht naar de vervanging van Wilma is
gestart, er is een vacature zowel intern als
extern uitgezet.

De evaluatie van het continurooster heeft veel
respons gekregen, dank daarvoor. Hieruit
blijkt dat de ouders veel op één lijn liggen.
Naast positieve reacties zijn er een aantal
verbeterpunten naar voren gekomen. De
werkgroep continurooster gaat de gegevens
verder bekijken en zal de belangrijkste zaken
met u delen via De Torenpraat.
Via deze wijze proberen we jullie zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van onze
notulen. Voor vragen kun je zeker bij ons
terecht!
Groeten MR De Toren
Gezonde school en deelname EU-schoolfruit
Inmiddels zijn we al weer een paar weken
gestart met het EU-schoolfruit en dat loopt
goed. Denkt u nog aan onze nieuwe afspraak?
Alle kinderen nemen op ma en di hun normale
portie fruit mee, zoals we dat gewend zijn nu.
Op woe, do en vrij nemen de kinderen een
aangepaste portie fruit mee. Eerst wordt het
schoolfruit gegeten, mocht dit onvoldoende

zijn voor de kinderen, dan kunnen zij daarna
hun (aangepaste) eigen portie fruit eten.

is dan op dinsdag 15 januari van 14.15 - 15.15
uur.

Ouderportal Heppie Leven.(herhaling)
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.

Ook zijn we bezig met een andere naschoolse
activiteit die de boeiende titel heeft:
“Kom jij jouw kracht ontdekken!” In de
volgende Torenpraat gaan we u hier meer
over vertellen. Fijn dat ook naschool tijd onze
school steeds meer gaat “leven”!

Typeworld
Groep 6 is nu een aantal weken bezig met
Typeworld. De
kinderen zijn enorm
enthousiast en veel
kinderen blijven ook
na schooltijd nog een uurtje typen om zo snel
mogelijk het typediploma te behalen. Deze
week is het Feyza al gelukt om alle eilanden
uit te spelen en daarmee is ze dit schooljaar
de 1e die haar diploma thuisgestuurd gaat
krijgen. Gefeliciteerd Feyza!!
Breakdance
Hallo Allemaal,
Afgelopen weken heb ik breakdance lessen
verzorgd op de Toren als naschoolse activiteit.
Twee volle groepen hebben hier fanatiek en
enthousiast aan deelgenomen, super leuk!
Mocht jouw zoon of dochter nu zin hebben in
nog meer breakdance lessen dan kan dit
natuurlijk. U kunt mij altijd benaderen voor
meer informatie op onderstaande gegevens.
Groet,
Nigel Koevoet
Koevoet Dance Masters
06-20932400
Nieuwe naschoolse activiteiten.
Na de kerstvakantie start een nieuwe
naschoolse dansactiviteit nl. Streetkids voor
de leerlingen van de groepen 3,4 en 5.
In de 1e schoolweek in het nieuwe schooljaar
zal er onder schooltijd een demo-les worden
gegeven. De eerste Streetkids dansworkshop

Week van de mediawijsheid
Vorige week was de week van de
mediawijsheid. In groep 6-7 hebben we een
aantal dagen meegespeeld met de
Mediamasters. Helaas was de website slecht
bereikbaar en hebben we dit helaas niet af
kunnen maken. Wel hebben we belangrijke
dingen geleerd hoe je met social media,
wachtwoorden, phisingmails, etc moet
omgaan. We hebben bruikbare tips gekregen
van vloggers, erg handig voor als kinderen
willen gaan vloggen.

Ook hebben we geluisterd naar verhalen van
andere kinderen/jongeren die vloggen. Zij
vertelden hoe het was om positieve-, maar
ook negatieve reacties te krijgen. Kortom, een
leerzame week.
Naast de Week van de mediawijsheid
behandelen we 7x per jaar een les van het
Nationaal Mediapaspoort. Hierbij stimuleren
we de kinderen zelf na te denken over hun
motivatie en mogelijke strategie om slim met
media om te gaan.
Voorleeskampioen
Yara Lousberg is de
voorleeskampioen van de
Toren geworden!
Ze moest het opnemen
tegen 5 andere hele goede
voorlezers.
Ze deden het allemaal erg goed!
Allemaal bedankt voor de mooie
voorleestukjes en Yara veel succes met
voorlezen in de volgende ronde!

Interessante bijlage.
Mocht u financieel niet al te ruim in uw
middelen zitten, dan is de bijlage misschien
voor u heel interessant. Van harte
aanbevolen!
Ook dit schooljaar bestaat het infobulletin uit
twee delen. Het gedeelte t/m de kalender
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.
Wo
5-12
Do 612
Do
20-12
Vr
21-12
Di
15-01

Ma
21-01
Di
22-01

Sinterklaas
School begint om 10.00 uur!
Kerstdiner
Kinderen gewoon tot 14.00 uur
school.
Vrije middag
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Naschoolse activiteit
“Streetkids”!
Ouderraad
week 21 t/m 25 januari
toetsweek
MR vergadering
Naschoolse activiteit
“Streetkids”!
Week 27 t/m31 januari
toetsweek

Di
05-02

Naschoolse activiteit
“Streetkids”!

Vr
08-02
Ma
11-02
Vr
15-02
Ma
18-02
Di
19-02

Studiedag
Leerlingen vrij
Studiedag
Leerlingen vrij
Rapport mee
10-min gesprekken
10-min gesprekken

