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helpen door bijvoorbeeld de tosti’s te
bakken.
In de week van 7 t/m 11 januari hebben we
een tosti lunch. De kinderen nemen dan zelf

Samenvatting uitkomst enquête (leerlingen,
ouders en leerkrachten)
Dank u voor het invullen van de enquête!
Er waren veel positieve reacties. We hebben
een aantal punten die meerdere keren naar
voren kwamen samen met de werkgroep
besproken. Deze hebben we vervolgens met
het hele team besproken en dit is wat we
hebben afgesproken.
- Bij groep 1-2 rekken we de tijd voor de
lunch naar bijvoorbeeld 20 minuten.
In de overige groepen krijgen de
leerlingen de gelegenheid om het eten
wat nog niet op is, mee te nemen naar
buiten (vanaf groep 5) of op te eten in
de klas.

-

-

We
wijzen de leerlingen erop dat ze na
het eten hun handen en gezicht
wassen.
In de week na een vakantie houden
we een speciale lunch . Bijvoorbeeld
een tosti, broodje knakworst of een
smoothie. Het zou erg fijn zijn als er
ouders zijn die ons hierbij kunnen

een boterham met kaas mee, wij zorgen voor
een sausje. Het schema is als volgt; maandag
groep 5, dinsdag groep 1-2, woensdag
groepen 3 en 8, donderdag groep 4 en vrijdag
groep 6/7.
Heeft u thuis een tosti-ijzer wat wij mogen
gebruiken, dan kunt u dit komende week naar
school brengen. Voor ouders die willen
helpen, vragen wij u om dit kenbaar te maken
bij de leerkracht van uw kind.
We zijn nog op zoek naar een goede invulling
voor de rustruimte.
Namens de werkgroep continurooster alvast
een fijne vakantie. Mocht u nog vragen
hebben dan horen wij die graag.
Juf Diny, juf Diana en juf Victorine
Naschoolse activiteit!
Ontdekken! In het nieuwe jaar organiseert
Coachpraktijk Ontdek de naschoolse activiteit
Ontdekken! Dit zijn 4 middagen waarin
kinderen op een gezellige, actieve manier aan
de slag gaan met hun eigen (innerlijke) kracht.
Wanneer ben je nu eigenlijk sterk? Als je 100
kilo op kan tillen? Als je voor jezelf durft op te
komen? Als je het snelst van allemaal kan
rennen? Als je een ander helpt? Als je het
mooist kunt kleuren? Of als je gewoon lekker
jezelf durft te zijn? We onderzoeken wat

innerlijke kracht is en hoe je
die groter kunt maken! Hoe?
Door te gaan doen! We
onderzoeken de kracht van je
lichaam, de kracht van je
gedachten en de kracht van
je gevoelens door leuke oefeningen.
Bijvoorbeeld hoe stevig sta jij? Maar ook, kun
je rustig worden als je jezelf rekt? Of hoe goed
kun jij je grenzen aangeven? En hoe wordt je
zo zwaar dat je (bijna) niet meer opgetild kan
worden? Heb je zin je eigen kracht te
ontdekken en groter te maken? Doe dan
lekker mee! Prijs is € 5,- voor deelname. Wil je
meer informatie? Neem dan contact op via
info@cpontdek.nl of bel naar 0648404715.
Groetjes, Esther Kuijpers Coachpraktijk
Ontdek
Schoolapp
Nog voor of anders net na
de kerstvakantie kunt u een
mailtje verwachten m.b.t.
de app van onze school. Na
een periode van inrichten
en uitproberen van de app,
is het nu tijd om deze met
de ouders te gaan delen!

Afscheid juf Wilma.
Het moment dat we afscheid gaan nemen van
juf Wilma nadert met rasse schreden.
Vrijdagmiddag as. nemen we met het
personeel van De Toren en De Arenberg
afscheid van haar. Uiteraard krijgt u als ouder
ook gelegenheid om haar gedag te zeggen.
Daarvoor krijgt u deze week per mail een
uitnodiging.
Breakdance (herhaling)
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

Sollicitatie intern begeleider.
Op dit moment zijn we bezig met het invullen
van de vacature die door het vertrek van juf
Wilma is ontstaan. De eerste ronde is
afgerond en deze week gaan we met drie
kandidaten verder in gesprek. In de
sollicitatiecommissie zitten 3 leerkrachten en
namens de oudergeleding van de MR AnneMarie Boot. We hopen de procedure deze
week af te ronden.
Interessante bijlage. (herhaling)
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.
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Kerstdiner
Kinderen gewoon tot 14.00 uur
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Groep 3 geen gymles.
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Ouderraad
week 21 t/m 25 januari
toetsweek
MR vergadering
Naschoolse activiteit
“Streetkids”!
Week 27 t/m31 januari
toetsweek

