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Koffie-ochtend
Namens één van de ouders:
Maandag 16 september jl. was er een koffie-ochtendmoment waarbij alle ouders binnen mochten lopen
om in gesprek te gaan met Joke.
Jammer genoeg hebben hier er maar drie ouders gebruik van gemaakt. Maar al met al was het toch een
fijn moment om meer te weten te komen wat er speelt op school en welke gedachtes er achter zitten.
Een aantal punten zijn ter sprake gekomen zoals Paro -hoe dat ervaren werd tot nu toe- schoolreis/ kamp,
pesten, OR (altijd mogelijk om je op te geven), bezetting leerkrachten en onderwijsassistenten vnml.
gericht gevraagd voor groep 4 en groep7/8 vanwege de wisselingen, de schoolfoto hoe dit ervaren is en
waarom dit niet door school maar door de ouderraad wordt geregeld. Dit is omdat het veel tijd vergt en
dit dan ten koste gaat van gedegen lesvoorbereiding. Dank aan de OR die dit toch mogelijk maakt.
Joke, bedankt voor deze mogelijkheid en hopelijk sluiten de volgende keer meerdere ouders aan zodat er
meer duidelijk wordt wat er voor vragen er leven bij de ouders.
De volgende koffie-ochtend staat gepland op maandag 16 december, van 08.30 – 09.15 uur.

Formatie
Zoals iedereen heeft kunnen zien, hebben we sinds begin september een nieuwe leerkracht gevonden voor
groep 7/8. We zijn heel blij dat Meester François ons team is komen versterken. François heeft al jaren
ervaring als groepsleerkracht in bovenbouw op verschillende scholen in de omgeving van Roosendaal.
Voor de recent ontstane vacature in groep 4 (op maandag, dinsdag en woensdag) hebben zich inmiddels
een aantal geïnteresseerde kandidaten gemeld. Een sollicitatiecommissie, bestaande uit teamleden en een
lid van de oudergeleding van de MR, zal kandidaten uitnodigen voor een eerste gesprek. Zodra we goed
nieuws hebben over de invulling van deze vacature worden de ouders van de betreffende groep op de
hoogte gebracht.
Verderop in deze Torenpraat zullen 2 nieuwe teamleden/ stagiaires zich aan u voorstellen.

Schoolfotograaf
Afgelopen week zijn de kaarten van de schoolfotograaf aan elke leerling meegegeven. We hebben via
diverse kanalen gehoord dat er enige onvrede is ontstaan over de schoolfotograaf. We zullen u volgend
schooljaar voorafgaand aan het bezoek van de schoolfotograaf op de hoogte brengen van de werkwijze
van de fotograaf en kosten van de foto’s. Dit voorkomt tegenvallers achteraf.
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Gezonde School
De Toren is al sinds enkele jaren een gezonde school, met het thema certificaat voeding en bewegen.
Dat betekent dat wij in het bijzonder extra aandacht besteden aan bewegen –onze leerlingen gymmen 2
uur per week- en gezond eten. Graag willen we u de volgende gezonde tips nog eens meegeven voor
tijdens de lunch.
Veel mensen denken aan brood voor tijdens de lunch, een logische keuze, maar er zijn ook andere
mogelijkheden!
Er zijn genoeg ideeën voor een gezond en lekker lunchbakje, met dingen die je ook vaak zelf van tevoren
kan maken en invriezen, zoals: - notenbrood - glutenvrij desembrood of speltbrood - een gekookt ei avocado – (geiten)kwark - omelet met groenten - rauwkost en fruit - gedroogd fruit zoals abrikozen,
rozijnen of besjes - nootjes, zaadjes en pitjes (pompoen, zonnebloem).
Geef je brood mee, dan gaat onze voorkeur uit naar bruinbrood of volkorenbrood. En kan je het beste
halvarine of margarine smeren. Je kan het brood dun beleggen met zoet of hartig beleg. Of je maakt zelf
een lekkere salade met groenten/fruit. Qua drinken kun je denken aan water, kruidenthee, melk of
magere of halfvolle zuivelproducten.
In kader van het milieubewustzijn, willen we u vragen gebruik te maken van een lunchbakje e/o
broodtrommel en een beker of herbruikbare drinkfles.

LeerKRACHT
Op vrijdagmiddag 11 oktober zijn de leerlingen om 12.00 uur uit, omdat het team deze middag de
startdag heeft van LeerKRACHT. Tijdens deze middag zal het team worden getraind door onze interne
LeerKRACHT-coaches (welke als sinds begin van het schooljaar worden opgeleid) en 2 expert-coaches
van Stichting LeerKRACHT. LeerKRACHT is een methodiek om merkbaar en meetbaar beter onderwijs te
realiseren, meer werkplezier voor leerkrachten en meer leerplezier voor leerlingen te krijgen. Met
behulp van een verbeterbord, gezamenlijke lesontwerpen, lesbezoeken, het geven van feedback en het
organiseren van leerlingarena’s gaan we dit bereiken.

Vanuit de MR
Op 16 september hebben we met de MR onze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar gehad.
Tijdens de vergadering is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) besproken. Met dit profiel beschrijven
de scholen welke ondersteuning ze kunnen bieden. De MR moet hier een advies over geven. Na wat
vragen heeft de MR een positief advies afgegeven.
Tevens was het voor de MR fijn om te horen dat de eerste ervaringen over het Unit-onderwijs vanuit het
team erg goed waren.
Hiernaast zijn we nog steeds in overleg met de gemeente over de verkeersveiligheid rondom de school,
hier lijkt eindelijk vooruitgang in te komen.
Via deze wijze proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze notulen. Voor
vragen kun je zeker bij ons terecht!
Groetjes van de MR.
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Parro
We willen graag alle ouders bereiken via Parro. We gebruiken Parro om bijvoorbeeld een mededeling te
doen over wat uw kind in de klas heeft gedaan, gesprekken te plannen of hulp te vragen bij een uitstapje
of activiteit in de klas.
Heeft u nog geen Parro? Vraag rustig aan de juf/ meester of ze u even willen helpen. We zijn heel
benieuwd welke groep als eerste 100% van de ouders/ verzorgers bereikt via Parro.

Even voorstellen
Hallo allemaal, ik ben Wendy Gimbrère. Ik werk dit schooljaar als zij-instromer in groep 7/8. Ik ben
woonachtig met mijn man en twee zoons in Lage Zwaluwe. Met onze camper beleven we spontane en
leerzame avonturen. Ik sport graag en ben gek op roti. Het onderwijs geeft mij voldoening omdat het
mensenwerk is, elke dag is anders en je bent nooit uitgeleerd. Kinderen geven mij een frisse blik op de
buitenwereld en in oplossingsgericht denken.
Met veel plezier ga ik het schooljaar tegemoet en ik ben benieuwd naar alle verhalen van de kinderen.
Wat zijn jullie interesses en waar worden jullie blij van. Ik help jullie graag waar nodig en durf vooral je
vragen te stellen. We gaan dit jaar hard werken en veel plezier maken.

Even voorstellen
Hoi hoi, Mijn naam is Jeffrey van broekhoven. Ik loop dit jaar stage in groep 1/2.
Ik volg de opleiding onderwijs assistent op het Vitalis college in Breda. Ik zit in het
laatste jaar. Dingen die ik graag doe naast het lesgeven zijn onder andere fitness,
gitaar spelen, piano spelen, zingen, voetbal en Ik ga naar bijna alle wedstrijden van
PSV. Ik loop stage op Dinsdag, Woensdag en Donderdag. Als u nog vragen heeft kunt
u die altijd stellen!
Groetjes,
Jeffrey van Broekhoven

Pleintjessport
Vanaf dit schooljaar introduceren de buurtsportcoaches van Meer Moerdijk
pleintjessport activiteiten. Lekker bewegen en sporten na schooltijd; even je hoofd
leeg maken voor je naar huis gaat, aan je huiswerk begint of achter een schermpje
kruipt.
Binnenkort komen wij op jullie schoolplein met een leuk aanbod van verschillende
sport en spelactiviteiten. Je kan meteen uit school GRATIS aansluiten om lekker te
bewegen.
Hopelijk tot dan!
Buurtsportcoach Joyce
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Toren, waar de kinderen van
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 7-10-2019.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen
liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering.
Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de
ruimte.
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met
atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet
je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld
om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor
nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en
experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 31-10-2019
Donderdag 7-11-2019
Donderdag 14-11-2019
Donderdag 21-11-2019
Donderdag 28-11-2019
Donderdag 12-12-2019

Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

