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Internbegeleiders.
Zoals bekend
hebben we twee
nieuwe intern
begeleiders: Joke
van Sliedregt en
Marie Louise
Cavelaars.
Juf Marie Louise
zal vanaf 4 februari drie dagen werkzaam zijn
(op maandag, dinsdag en vrijdag) op de
Arenberg en de Toren. Juf Joke zal vanaf 25
februari op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag aanwezig. Tot die tijd is zij vooral op de
vrijdagen aanwezig zijn.
De IB-taken zullen grofweg in twee
hoofdmoten verdeeld worden:
1) gedrag- sociaal emotioneel lerenpedagogisch handelen;
2) cognitief- didactisch- onderwijsinhoudelijk.
Juf Marie-Louise zal zich voornamelijk met (1)
bezighouden en juf Joke zal zich m.n. richten
op (2).
Op onze school blijft Juf Jennyfer de gr. 1 t/m
4 begeleiden. Juf Marie-Louise en Juf
Joke zullen de groepen 5 t/m 8 op zich nemen,
volgens hierboven genoemde verdeling.
We begrijpen dat een dergelijke verdeling
nieuw (en even wennen) is, maar hebben er
het volste vertrouwen in dat we op deze
manier recht doen aan ieders kwaliteiten.
Nieuw schoolplan.

Aanstaande woensdag gaan we met het team
een vervolgstap zetten i.v.m. ons nieuwe
schoolplan 2019-2023. Een spannend proces,
…..wat willen we behouden? en op welke
onderdelen willen we ons ontwikkelen? Er
zullen dus een aantal belangrijke piketpaaltjes
worden uitgezet, waarbij het zaak is een
aantal (beperkte) keuzes te maken om onze
focus op te richten.
Basis voor ons schoolplan is het koersplan van
stichting De Waarden dat binnenkort ook op
onze website te vinden is.
Samenvatting notulen MR-VERGADERING 2101-2019

Afgelopen maandag (21-01) hebben we een
MR vergadering gehad.
In deze vergadering hebben we het over het
Koersplan vanuit de stichting gehad. Dit is op
woensdag 16 januari gepresenteerd aan het
personeel van Stichting De Waarden. Vanuit
het Koersplan zal het team van De Toren aan
de slag gaan met het schrijven van een Visie
voor de komende jaren. Ook de komende
vergaderingen zal dit op de agenda van de MR
staan.
Ook de begroting voor het komende
schooljaar is de revue gepasseerd en zal ook
de volgende vergadering worden besproken.
Vanuit de MR is geconstateerd dat het
continurooster prima verloopt. De uitslagen
van de enquête zijn gedeeld in de Torenpraat.

We blijven natuurlijk een ‘ vingertje aan de
pols’ houden.
Via deze wijze proberen we jullie zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van wat wij
bespreken. Voor vragen kun je zeker bij ons
terecht!
Groetjes van de MR.
Schoolgesprek.nl
Voor het inplannen van de
rapportgesprekken op 18
en 19 februari gaan we
gebruik maken van
Schoolgesprek.nl. Via deze website kunt u
eenvoudig zelf aangeven op welke dag en tijd
u het gesprek met de groepsleerkracht(en)
van uw kind(eren) wilt hebben. Binnenkort
ontvangt u hierover meer informatie!
Deuren en muren
Afgelopen weken zijn er ouders hard aan de
slag gegaan met het verven van de muren in
groep 5 en groep 6/7. Ook worden de groene
deuren aangepakt en krijgen deze een fris wit
kleurtje. Via deze weg een bedankje voor de
ouders die hier zo hard aan mee werken!
Dankjewel!
Gezonde school:

Als gezonde school willen wij ouders en
kinderen adviseren en informeren over een
gezonde leefstijl.
Daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor de
lunch!
Wat is een gezonde lunch? Onze voorkeur
gaat uit naar bruine/volkoren boterhammen
belegd met een dun laagje hartig of zoet.
De afspraak is dat er één extraatje bij de lunch
mag. Onder extraatjes verstaan wij: groenten,
fruit, gedroogd fruit of noten, kaas, worst,
rijstwafel of een eierkoekje. Zitten er te veel
extraatjes in de brooddoos, dan geven wij dit
weer mee naar huis.

Tip: onderaan deze nieuwsbrief vindt u een
bijlage over trakteren op school! Jarig zijn op
school is voor ieder kind een bijzondere
belevenis. Trakteren op school is leuk en kán
ook gezond! Tips van onze
voedingsconsulente Irene Kops over leuke,
maar gezonde traktaties.
Typeworld
Er wordt nog druk getypt in groep 6!
Tim Stoop heeft inmiddels ook zijn diploma
gehaald. Gefeliciteerd Tim!
Naschoolse activiteiten.
Inmiddels zijn
er twee
naschoolse
activiteiten
opgestart. Op
dinsdag wordt
er “Streetkids”
voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 gegeven.
Door de vele aanmeldingen is de groep
gesplitst. De definitieve tijden zijn geworden:
groep 1-2 van 14.15 -14.45 uur
groep 3-4 van 14.45-15.30 uur
Maandag 11 februari is er geen ” Streetkids”.
Zie kalender.
Ook de workshop “Ontdek” is o.l.v. Esther
Kuijpers met vel enthousiasme gestart.
Deze workshop wordt gegeven op woensdag
van 14.15 t/m 15.15 uur.
Woensdag aanstaande
gaat er nog een
workshop van start nl.
de oriëntatie- cursus
“vioolspelen voor een
slimmer kind”.
Hier zullen zes kinderen
uit Zevenbergen aan
deelnemen.
Fijn dat onze school ook naschooltijd steeds
meer gaat bruisen!
Kindervakantie dansweek van balletstudio
Tamara.
Onderaan deze nieuwsbrief zit een uitnodiging
voor de jaarlijkse dansweek van dansstudio

Tamara. Deze dansweek zal plaatsvinden in de
zomervakantie. Een aantal geïnteresseerden
hebben al een inschrijfformulier
meegekregen. Mochten er ook kleuters mee
willen doen aan deze dansweek, dan kunt u
een inschrijfformulier ophalen in de klas.

Ook dit schooljaar bestaat de Torenpraat 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.

Piep de muis.
Als bijlage bij deze
Torenpraat een
interessant aanbod van
het Centrum voor jeugd
en gezin. Goed om eens
door te lezen. Misschien
iets voor uw kind?

Kalender.
Ma
04-02

Naschoolse activiteit
“Streetkids”!

Ma
04-02
Di
05-02
Di
05-02

19.30-20.30: informatie-avond
ouders groep 3 R&W
Groep 8, bezoek Marland College
Zevenbergen
Groep 5: Suiker en Vlasserij
museum in Klundert
Inloopspreekuur van PMC
Torenveld kinderfysiotherapeuten
14.00 - 14.30 uur
Groep 8, proefcito ochtend

05 en
06-02
Wo
06-02

Naschoolse activiteit
Ontdek!
Groep 6/7 naar museum “Op
Stelten.”

Do
07-02
Do
07-02
Vr
08-02
Ma
11-02
Do
14-02
Do
14-02
Vr
15-02
Ma
18-02

Di
19-02
Ma
25-02
Woe
27-02
Vr
01-03

Groep 3: Start R&W-training
Groep 8, bezoek Marlandmusical
in De Borgh
Studiedag
Leerlingen vrij
Studiedag
Leerlingen vrij
Groep 8, ‘Lentekriebels’
Techniek
Rapport mee
Naschoolse activiteit
Streetkids
Groep 6/7 KOS Streetdance
10-min gesprekken
10-min gesprekken
Naschoolse activiteit
Streetkids
Groep 6/7 biljarten
Kullekusbal
School om 12.15 uur uit
Start voorjaarsvakantie

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

