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De kop is eraf!
De eerste schoolweek van het schooljaar zit er al weer op. Wat heerlijk om alle klassen weer gevuld te
hebben met enthousiaste kinderen, leerkrachten, onderwijsassistenten en studenten.
We zijn het jaar goed van start met zijn allen. Elke klas heeft een klassenvergadering gehad waar de
klassenregels zijn besproken en elke groep heeft team- en klasbouwers gedaan. Een goed begin van een
mooi coöperatief lerend jaar!
Dit schooljaar staan er een aantal nieuwe ontwikkelingen gepland. In deze eerste Torenpraat wil ik er al
een aantal noemen. Eén daarvan is dat we de Torenpraat voortaan 1x per maand uit zullen sturen. Via
Parro wordt u op de hoogte gehouden over zaken die gaan over de groep van uw kind. Via de Torenpraat
zult u informatie krijgen die voor alle ouders/ verzorgers bedoeld is.
Schoolgids
Elke school is verplicht elk schooljaar een schoolgids uit te brengen. Via de schoolgids informeren we
ouders van (toekomstige) leerlingen over de school. In de gids staat bijvoorbeeld wat ons uniek maakt.
Maar ook praktische informatie over het functioneren van de school. U vindt onze schoolgids vanaf
volgende week digitaal op onze website www.rkbsdetoren.nl.
Parro
We zijn helemaal over op Parro. Om het beste uit de betrokkenheid tussen ouders, school en leerkrachten
te kunnen halen, willen we graag dat alle ouders/ verzorgers gekoppeld zijn met Parro.
Gebruikt u Parro nog niet? Weet u niet hoe het werkt? Vraag het gerust aan de juf of meester! We gaan
ervoor dat 100% van de ouders/verzorgers van de leerlingen bereikbaar is via Parro.
Parro zal de oude Toren-app en de papieren kalender vervangen. U vindt de belangrijkste data terug in
de agenda van Parro.
Ook uw privacy-voorkeuren kunt u eenvoudig aangeven in Parro. We verzoeken u vriendelijk uw privacy
voorkeuren door te geven of aan te passen via Parro. Zie onze toelichting in de bijlage.
We hebben als school uw toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.
U stelt uw voorkeuren in via de volgende stappen:
- Ga naar het vierde tabbladje 'Instellingen'.
- Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Uw voorkeuren worden (voor de school) automatisch geadministreerd in ParnasSys.
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Typcursus
Met ingang van dit schooljaar kunnen de leerlingen geen typcursus meer volgen onder lestijd en op
kosten van de school. Het aanleren van typvaardigheden is geen primaire taak van de school, zoals taalen rekenonderwijs dat wel zijn. Afgelopen week hebben alle kinderen in de bovenbouw diverse folders
meegekregen van aanbieders van typcursussen. Wanneer u als ouder/verzorger uw kind een typcursus
wilt laten volgen, maar het gebruik van een computer een probleem is, dan kunt u dit aangeven zodat
we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing.
Inloopspreekuren CJG
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het
goed om te weten dat je er als ouder niet alleen voor staat! Het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG), kan helpen wanneer je als ouder of verzorger
een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, verlegenheid en agressie.
Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit, alcohol- en drugsgebruik en nog veel meer.
Op De Toren kunt u binnenkort gebruik maken van de inloopspreekuren verzorgd door een van
onderstaande medewerkers vanuit het CJG. Je kunt als ouder vrijblijvend binnen lopen. Het spreekuur is
een keer per maand op dinsdagen tussen 8.00 en 9.00 uur. De precieze data vindt u terug in Parro.
Onderstaande CJG-medewerkers zijn verbonden aan de basisschool van uw kind:
Andrea Witte
Toos de Moor

Jeugdprofessional
Jeugdverpleegkundige

tel: 06-24960968
tel: 06-15041637

Inloopspreekuur PMC Torenveld
Om de maand op dinsdagmiddag zal Marijke Cornel, kinderfysiotherapeute, bij
ons op school inloopspreekuur houden. Heeft u een vraag over bewegen, houding,
pijnklachten o.i.d. dan kunt u geheel vrijblijvend terecht bij Marijke.
Zij staat u graag te woord!
De precieze dat vindt u terug in Parro.
Inspraakavond Speelplekken Moerdijk
Bewoners in de wijk Torenveld zijn per brief van harte uitgenodigd voor de eerste inspraakavond op
woensdag 28 augustus om 19.30 uur op basisschool De Toren (Witte Arend 2 te Zevenbergen).
“Tijdens deze eerste inspraakavond krijgt u uitleg over het speelruimteplan. Samen met u bepalen we
op welke locaties de speelplekken in uw wijk moeten komen en voor welke leeftijden ze moeten zijn.
Ook denken we na over de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken. Op basis hiervan laten
we schetsen maken. Daarna volgt een tweede inspraakavond, waarin we deze schetsen bespreken.”
Tevens zal Joke namens het team van De Toren en andere betrokken partijen een presentatie geven
over de mogelijkheden van de inrichting van de speelruimte rondom de school. Graag zien we u dan!
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