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LeerKRACHT
Sinds het begin van het schooljaar werkt het team van De Toren met de instrumenten van Stichting
LeerKRACHT. Met de instrumenten van LeerKRACHT proberen wij een lerende cultuur te creëren van
“Elke dag een beetje beter.”
De basisaanpak wordt gevormd door 4 LeerKRACHTinstrumenten. Wekelijkse bordsessies, het gezamenlijk
ontwerpen van lessen, bij elkaar op lesbezoek gaan en
feedback geven en een zeer belangrijk instrument 'De
stem van de leerling.
De stem van de leerling betekent dat wij leerlingen
bevragen over bepaalde onderwerpen m.b.t. leren
en/of welbevinden. We vragen leerlingen om suggesties
om ons onderwijs te kunnen verbeteren. De leerlingen
zijn een grote inspiratiebron voor de leerkrachten en
tegelijkertijd vergroot het de betrokkenheid van de
leerlingen.

Verbeterbord LeerKRACHT

Deze inbreng geven wij vorm in een leerlingarena. De leerlingarena voor de onderbouw wordt gehouden
onder schooltijd met één van de leerkrachten. De leerlingarena voor de midden-/bovenbouw zal na
schooltijd plaatsvinden. Vooraf vragen wij welke kinderen willen participeren in de leerlingarena.
Binnenkort zal er een leerlingarena georganiseerd worden. Ouders van leerlingen die hier aan deel
zullen nemen, worden door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht.

Gebruik Kiss and Ride zone
Graag willen we u nogmaals vragen om de Kiss and Ride zone goed te gebruiken in verband met de
veiligheid van onze leerlingen.
Hieronder zetten we alle afspraken nog eens op een rij:
• Bij voorkeur komen de kinderen op de fiets of lopend, mits u in de buurt van de school woont.
• Uiteraard alle begrip voor de drukte van auto’s op de parkeerplaats tijdens de spits. U kunt de
Kiss and Ride zone op de juiste manier gebruiken: uw kind laten uitstappen, zwaaien en wegrijden.
U mag deze zone niet als parkeerplaats gebruiken. U kunt verderop ook parkeren in de straten
rondom de school mocht u geen plaats vinden op de parkeerplaats.
Laten we ons houden aan de regels, zodat het voor ALLE kinderen een veilige situatie blijft.
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Wij zijn er ons terdege van bewust dat de plaats waar K+R
zone nu ligt absoluut niet de gewenste én de juiste plek is.
Wij nemen een goede locatie van K+R zone daarom ook
zeker mee in het bestemmingsplan van ons nieuwe
schoolplein.
Dank u wel voor uw medewerking!

Openingstijden schoolplein
De hekken rondom het schoolplein zijn de afgelopen week gerepareerd. Dat heeft als gevolg dat het
schoolplein niet meer vrij toegankelijk is wanneer de school gesloten is.
Omdat we de kinderen de gelegenheid willen geven om na schooltijd en in het weekend te kunnen
spelen op het schoolplein, zullen we de komende periode ‘openingstijden’ voor het schoolplein
hanteren. Op schooldagen is het schoolplein open tot ongeveer 17.00 uur. In het weekend zal het
schoolplein van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend zijn. Op deze manier hopen we vandalisme aan het
hekwerk tegen te gaan.
Met de herontwikkeling van het nieuwe schoolplein is het onze wens om een openbaar schoolplein te
realiseren. We verwachten dus dat deze openingstijden van tijdelijke aard zullen zijn.

Lerarenstaking 6 november
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zal de school op woensdag 6 november as. gesloten zijn i.v.m. een
landelijke lerarenstaking.
Wij zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs met voldoende, goed en gemotiveerd
personeel, nu en in de toekomst. Om dit te kunnen blijven garanderen steunen wij onze leerkrachten
die deel zullen nemen aan de staking.

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 5 november zullen alle klassen van De Toren deelnemen aan het nationaal schoolontbijt.
M.u.v. groep 6 kunnen de kinderen die dag zonder ontbijt naar school komen. Groep 6 zal i.v.m. een
bezoek aan het bakkerijmuseum de lunchpauze gebruiken om gezamenlijk te eten.
In bijgevoegde informatiefolder kunt u meer lezen over het schoolontbijt.
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