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De beste wensen…
Allereerst iedereen een heel gezond en
voorspoedig 2019 toegewenst.
In deze Torenpraat veel informatie over de 2e
helft van dit schooljaar. Een belangrijk item in
het hedendaagse onderwijs is de bezetting
van de diverse groepen en de invulling van
vacatures. Het is dan ook fijn dat onze nieuwe
IB-ers zich aan iedereen kunnen voorstellen.
Internbegeleiders.
Fijn dat we de vacature die ontstaan is door
het vertrek van juf Wilma zo snel hebben
kunnen invullen. Juf Wilma heeft een
uitgebreide overdracht
achter gelaten, zodat juf
Joke en juf Marie-Louise
zich prima kunnen
inlezen. Omdat we te
maken met
opzeggingstermijnen etc.
is het gevolg er de
komende periode minder
tijd is voor de IB-taken. Belangrijk dus om de
wel beschikbare tijd zo effectief mogelijk te
besteden. Vriendelijk verzoek om voor “extra”
zorg in de groepen 5 t/m 8 contact op te
nemen met de groepsleerkracht. Zij
communiceren evt. knelpunten met meneer
Maas.
Elke vrijdag is er overleg met juf Joke en juf
Marie-Louise en kan dit dan besproken
worden waarna er zo snel mogelijk contact
met u opgenomen wordt.
Juf Joke is t/m 28 februari al voor een dag
werkzaam voor de Waarden. Daarna gaat zij 4
dagen in de week voor de Arenberg en de
Toren werken. Juf Marie-Louise probeert zich
al zoveel mogelijk te oriënteren en zodra
duidelijk is wie haar lesgevende taken op het
Palet gaat overnemen komt zij voor wtf. 0,6
op de Arenberg en de Toren werken.

Voor de “extra” begeleiding in de onderbouw
blijft alles zoals het is. Aanspreekpunt
daarvoor blijft juf Jennyfer.
Hieronder stellen onze nieuwe IB-ers zich aan
u voor.
Hallo allemaal,
Graag wil ik me via deze
weg aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Joke van
Sliedregt. Ik kom uit
Zevenbergen, ben gelukkig
getrouwd en samen met
mijn man Patrick heb ik 2
kinderen, Jur en Eli. Na
bijna 16 jaar in het Rotterdamse onderwijs te
hebben gewerkt, vond ik het tijd voor wat
anders! In heb ervaring als groepsleerkracht,
intern begeleider en de laatste periode werkte
ik als beleidsmedewerker Onderwijs en
Kwaliteit. Ik begin met heel veel enthousiasme
als één van de nieuwe Intern Begeleiders op
De Arenberg en De Toren. Mijn werkdagen
zullen vanaf 1 maart maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag zijn. Tot die tijd ben ik er
alvast op de vrijdagen. Ik kijk uit naar een
gezellige en leerzame tijd en als u nog vragen
heeft kom gerust eens langs! Groetjes!

Mijn naam is Marie-Louise Cavelaars, ik woon
met mijn man en twee kinderen in
Zevenbergschen Hoek. Sinds
2000 werk ik op het Palet in
Klundert. Daarvoor heb ik
gewerkt op een school in
Rotterdam. Binnenkort ga ik
3 dagen aan het werk als IBer op de Arenberg en op de

Toren. Daarnaast blijf ik ook nog op het Palet
werken. Ik houd van afwisseling en uitdaging
in mijn werk. Door de combinatie van de
verschillende scholen gaat dat zeker lukken.
Graag tot ziens op één van de scholen.
Nieuw schoolplan.

In het onderwijs werken we in periodes van 4
jaar waarvoor het schoolplan leidend is. Voor
de schoolplanperiode 2019-2023 gaan we dus
een nieuw plan maken. Of preciezer… wat
willen we behouden en waar kunnen of
moeten we verbeteren. Uiteraard kunnen we
dat niet helemaal zelf invullen. Op de eerste
plaats zijn er de eisen die de overheid aan ons
stelt en waar we aan moeten voldoen. Ook
zijn we onderdeel van stichting de Waarden.
De stichting heeft al een “koersplan” voor de
komende schoolplanperiode vastgesteld. Dit
koersplan wordt woensdag as. aan alle
personeelsleden van onze stichting
gepresenteerd. En hoewel we als scholen veel
autonomie hebben ( elke school is immers
anders) geeft dit koersplan wel richting voor
ons te ontwerpen schoolplan. In het eerste
kwartaal van 2019 zullen wij als team ons gaan
buigen over onze missie-visie.

Altijd een boeiend proces waarbij de laatste
stap vaak het moeilijkste is:
Welke concrete acties gaan we ondernemen
om onze visie te realiseren? Het is de
bedoeling dat we bij de totstandkoming van
ons schoolplan niet alleen de leerkrachten,
maar ook leerlingen, ouders en mensen uit de
omgeving van de school gaan betrekken. Hoe
…dat weten we nog niet precies, maar we
komen hier op terug.
Bezetting van de diverse groepen.
Gelukkig is van de krapte wat betreft invallers
op onze school nog weinig merkbaar geweest
en hebben we knelpunten zo goed mogelijk op
kunnen lossen.
Knelpunt op de
Toren is de groei
van onze groep 12. Zoals het
ernaar uitziet gaat
deze groep
richting het einde van het schooljaar uit meer
dan 30 leerlingen bestaan. We hebben ervoor
gekozen om deze groep niet te splitsen, maar
voor extra ondersteuning aan te vragen bij ons
bestuur. Deze aanvraag is goed gekeurd. Dit
betekent dat er in deze groep ruimte is voor
een klasse-assistent voor 20 uur in de week,
en voor een onderwijsassistent voor 30 uur in
de week.
De uren voor de klasse- assistent worden
ingevuld door juf Ardy van de Wiel. Juf Tineke
Logghe is op dit moment al 12 uur werkzaam
in deze groep. We gaan kijken hoe we de nog
beschikbare 18 uur zo goed mogelijk in gaan
vullen. Juf Diana en juf Maaike hebben allebei

een uitbreiding gekregen van twee uur per
week om de administratie en voorbereiding
die bij deze groep hoort zo goed mogelijk te
kunnen doen.

Vriendelijk verzoek is om bijv. noodzakelijke
dokters- en tandartsbezoeken niet op de
ochtenden te maken. In de bijlage “Uw kind
duidelijk in beeld” kunt u hier meer overlezen.

Naschoolse activiteiten.
De komende periode worden er twee nieuwe
naschoolse activiteiten opgestart. Vandaag
(vrijdag) is er in de groepen 1-2, 3 en 4 een

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.

proefles Kidsstreet gegeven door dansstudio
Koevoet. Komende week krijgen de leerlingen
uit deze groepen daar een aanmeldformulier
voor mee, dat ze bij hun leerkracht in kunnen
leveren. Ook deze keer zijn de kosten € 5,voor de vier workshops.
In de vorige Torenpraat heeft u al kunnen
lezen over een andere naschoolse activiteit
“Ontdek” .
Hiervoor zijn al zoveel aanmeldingen
binnengekomen dat ook deze activiteit
doorgaat. Start: woensdag 23 januari 14.15
uur. Heeft u nog belangstelling dan kunt u
contact opnemen met
info@cpontdek.nl of bel
naar 0648404715.
Groetjes, Esther Kuijpers
Coachpraktijk Ontdek

Toetsperiode.
De komende weken staan in het teken van de
toetsen van ons leerlingvolgsysteem. Bijna alle
toetsen hiervoor zijn ontwikkelt door CITO.
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Pony Power voor Kids
Nieuwe datums voor de Pony Power voor Kids in 2019 !
We starten op woensdag 13 februari bij Jess coaching met paardenkracht in Etten-Leur,
op zaterdag 23 februari bij stal 't Sander in Etten-Leur en op woensdag 3 april bij Kirsty's
coaching in Zevenbergen.

De Pony Power voor Kids cursus is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
Ieder kind is uniek en bezit een belangrijk talent. De Pony Power voor Kids cursus laat kinderen
letterlijk in hun kracht komen.
De cursus wordt met behulp van pony’s gegeven.
Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse, educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale
vaardigheden.
We gaan aan de slag met 5 thema’s.
De kinderen leren over lichaamstaal, gedrag van zichzelf en anderen. Ze doen oefeningen waardoor
het zelfvertrouwen toeneemt en het aangeven van grenzen gemakkelijker wordt. Kinderen leren
hierdoor beter om te gaan met gevoelens en emoties. De cursus heeft een heel praktisch karakter:
doen, ervaren en beleven!

De cursus
De Pony Power voor Kids cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur en een terug-kom-dag. Tijdens de
lessen wordt er veel met de pony’s gewerkt maar zal er ook theorie besproken worden over de
thema’s. Hiervoor krijgen de kinderen een werkboek wat ze na de middagen ook mee naar huis
kunnen nemen om het oefenen thuis voort te zetten.

Meld je nu aan!
Voor deelname of informatie over de cursus kun je mailen naar info@kirstys-coaching.nl of
info@jescoachingpk.nl of kijk voor meer informatie op www.kirstys-coaching.nl,
www.jescoachingmetpaardenkracht.nl of www.ponypowervoorkids.nl

