TORENPRAAT 2018-2019 10
Afscheid juf Wilma.
Gisteren is er op onze school genoten van een
heerlijk en sfeervol Kerstdiner. Ook juf Wilma
heeft met volle teugen
genoten van de sfeer in
de groepen. Een sfeer
waaraan zij de afgelopen
jaren een groot aandeel
heeft gehad. Inmiddels hebben ook de
ouders afscheid van haar kunnen nemen.
Vanmiddag gaan we dat met het personeel
doen. Goed dat mensen de beslissing nemen
om zich verder te ontwikkelen en te groeien in
hun vak. Jammer dat dat soms gepaard moet
gaan met afscheid nemen van iets dat je
dierbaar is.
We kunnen terugkijken op ruim vier hele
prettige jaren van
samenwerking
met alle
betrokkenen. De
“zorg” voor de
leerlingen op de
Toren is onder
haar leiding,
vooral voor de
kinderen die “ meer” nodig hebben, gegroeid
tot het huidige niveau. Een niveau waar we
met z’n allen trots op mogen zijn.
Juf Wilma, namens iedereen en dus ook heel
veel kinderen, heel hartelijk bedankt. Het ga je
goed!
Continurooster
In de week van 7 t/m 11 januari hebben we
een tosti lunch. De kinderen nemen dan zelf

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.
Naschoolse activiteit! (herhaling)
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

Sollicitatie intern begeleider.
Achter de schermen is er hard gewerkt om de
vacature die is ontstaan door het vertrek van
juf Wilma in te vullen. Gelukkig kunnen we u
melden dat dit is gelukt. We mogen twee
nieuwe IB-ers ontmoeten die hun
werkzaamheden zowel op De Arenberg als op
de Toren zullen invullen.
Onze twee nieuwe IB-ers zijn: Joke van
Sliedregt en Marie-Louise Cavelaars. Joke
woont in Zevenbergen en is tot nu toe
werkzaam geweest in
Rotterdam. Op dit
moment is zij
beleidsmedewerker
onderwijs en kwaliteit bij
een onderwijsstichting in
Rotterdam. Zij heeft
ruime ervaring als groepsleerkracht en intern
begeleider.
Marie-Louise Cavelaars is groepsleerkracht en
gedragsspecialist op SBO Het Palet in Klundert
en heeft ervaring als interim IB-er.
Hoe alles concreet wordt ingevuld is nog
onderwerp van gesprek. Streven is dat Joke en
Marie-Louise uiterlijk op 1 maart, maar daar
waar mogelijk eerder , gaan starten.
Rest ons niets anders dan iedereen namens
het team van De Toren iedereen het volgende
te wensen:

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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