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Belangrijke data
Vrijdag 20 december

Alle leerlingen 12.00 uur uit

23 dec. – 3 jan.

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari

Incassering vrijwillige ouderbijdrage, 2e termijn

Dinsdag 7 januari

Inloopspreekuur PMC Torenveld (fysiotherapie) vanaf 14.00 uur

Woensdag 8 januari

Luizencontrole

Dinsdag 14 januari

Ouderraad

Dinsdag 21 januari

Inloop CJG vanaf 08.00uur

Woensdag 22 januari

MR-vergadering

7 februari – 10 februari

Leerlingen vrij; studiedagen Team De Toren

Fijne Feestdagen
2019 loopt zo langzaam ten einde. Nog maar even en dan is het kerstmis. Een mooi
moment om terug te kijken op de afgelopen periode.
Want wat zijn er veel mooie dingen gebeurd op De Toren. Denk aan de start van IMC
Basis in groep 7/8, de samenwerking in de onderbouw-unit, MeerMoerdijk die elke
maandag pleintjessport geeft op ons schoolplein, het bezoek van de groepen 4 en 5
aan de Zeven Schakels met kerstkaarten afgelopen week. Eigenlijk te veel om op te
noemen.
We zijn goed op weg. Laten we 2020 gebruiken om samen verder te bouwen aan een
stevige basis voor onze kinderen. “Samen Lerend Ontwikkelen”
Het team van De Toren wenst iedereen een mooie warme kerst met familie en
vrienden en een voorspoedig 2020!

Vragenlijst
Op 28 november jl. heeft u de “Oudertevredenheidsenquete 2019-2020.” Deze vragenlijst is nog in te vullen tot
en met vandaag (20 december ’19). Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om deze in te vullen, dan
willen wij u vragen om dit alsnog te doen. Uw mening wordt zeer gewaardeerd.
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Audit De Toren
Eind september is De Toren bezocht door een intern auditteam vanuit Stichting De Waarden. Het doel van een
audit is dat ‘het zeggen wat je doet’ en ‘het doen wat je zegt’ met elkaar in overeenstemming wordt gebracht.
Tijdens de audit zijn er groepsbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met de directie, intern begeleider en
het team. Begin november hebben we de terugkoppeling van de audit mogen ontvangen:
“Het team van basisschool De Toren straalt openheid, enthousiasme en vriendelijkheid uit. Het is een team dat
wil innoveren en kwaliteit wil leveren. Vanuit zelfreflectie is het team in staat om sterkten, zwakten, kansen en
mogelijkheden te zien en om te zetten in krachtig, betekenisvol en kwalitatief goed onderwijs. De school werkt
eenduidig aan de gezamenlijk bepaalde visie en missie. Alle betrokkenen weten waarover zij praten en welke
richting zij in willen gaan.”
Vanuit het auditteam zijn de volgende aanbevelingen gedaan:



Ga met elkaar in gesprek over wat het begrip ‘eigenaarschap’ betekent voor de leerlingen, het team en
de school zodat het de autonomie en/of de intrinsieke motivatie van alle betrokkenen ten goede komt.
Vorm een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.
Maak de kracht van de school zichtbaar en ga duurzame samenwerkingen aan met andere scholen
(bouwsteen 4; delen van en met elkaar), andere stichtingen en netwerken waardoor nog meer versterking
optreedt ten aanzien van onderwijskwaliteit en de ingezette schoolvernieuwingen.

Als team zullen we aanbevelingen n.a.v. de audit èn de input die u (en de leerlingen) ons levert met behulp van
de vragenlijsten, gebruiken bij het verder vormgeven van ons onderwijs.

Vanuit de MR
Tijdens de laatste vergadering (26-11-2019) hebben we gesproken over de inzet van de methodiek LeerKRACHT
die op school wordt ingezet. Door heldere doelen te beschrijven, een gezamenlijk lesontwerp te maken, bij elkaar
een les te bezoeken en daar feedback op te geven wordt het onderwijs elke dag een beetje beter. Het gaat hierbij
altijd om een verbetering waar de leerlingen van profiteren.
Bij de sollicitatieprocedure voor een leerkracht voor groep 7/8 zijn we als gesprekspartner aangeschoven. Wij
vonden het prettig dat we meerdere kandidaten mochten spreken. We zijn blij om te melden dat het team na de
kerstvakantie weer compleet is.
Ook hebben we de begroting van de OR besproken. Hieruit hebben we geconcludeerd dat álle groepen op
schoolreis gaan en groep 8 daarnaast ook nog op schoolkamp. Mocht je interesse hebben om de begroting van
de OR in te zien, dan kunt u hiervoor een mailtje sturen aan or.toren@dewaarden.nl.
Ditmaal hadden we een drietal ouders als toehoorder bij de vergadering.
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!
Namens de MR
Robèrt, Lenneke, Anne Marie, Elke, Diana en Victorine

Voortgang schoolplein
Het is inmiddels enige tijd geleden dat we de plannen voor het schoolplein met u gedeeld
hebben. De afgelopen periode zijn we druk geweest met de subsidieaanvragen bij de
gemeente, de provincie en het ministerie. Inmiddels hebben we een aantal (kleine)
subsidies binnen. We hopen begin volgend jaar ook de grotere aanvragen toegekend te
krijgen.
Op donderdag 16 januari organiseert de gemeente Moerdijk weer een informatieavond
over de speelvoorzieningen in de gehele wijk Torenveld. In de bijlage treft u de
uitnodiging namen Bert Voeten (Gemeente Moerdijk) en het verslag van de eerste
inspraakavond.
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Schoolfruit
We zijn weer begonnen met het schoolfruit.
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgt uw kind groente/fruit van school.
We hebben met het team de volgende afspraken gemaakt rondom het
schoolfruit:
· Iedereen proeft het fruit.
· Ouders krijgen via Parro te horen wat het fruit van de week is.
· Ouders maken een keuze voor eventueel extra fruit.
Op De Toren zijn we een gezonde school. We vinden het belangrijk dat de
kinderen kennismaken met gezonde voeding. Het schoolfruit wordt door de EU
gesponsord. Via de link kunt u een kijkje nemen op de site van het schoolfruit.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan de groepsleerkracht.

Koffie-ochtend
Geschreven door één van de ouders

Afgelopen maandagochtend waren er drie ouders die aanschoven bij de koffie ochtend. Het was een fijn en goed
gesprek. Zonder agenda, wat ter tafel komt, komt ter tafel. Alles kan en mag ingebracht worden.
De tevredenheid enquête is besproken; dat er nog weinig respons op is gekomen. We hebben wat ideeën
besproken: reminder sturen/ koppelen aan een open avond/ taal coach erbij betrekken.
Een positieve noot werd er ingebracht dat naast al het gemopper er ook een heleboel goede dingen gebeuren op
De Toren. De school kan niet altijd iets doen aan alles wat er speelt of gebeurt op school. Benoemd is dat we zien
dat school adequaat reageert en handelt. En dat is fijn en goed! Soms mag er nog een terugkoppeling volgen,
werd erbij opgemerkt.
De inloopspreekuren van het CJG en de Fysiotherapeut kwam aan bod. Wordt er gebruik van gemaakt? Is wisseling
van dag een mogelijkheid voor grotere bereikbaarheid? En ook deze mensen koppelen aan een open avond zodat
ze letterlijk zichtbaar zijn, waren mogelijke ideeën.
Ter tafel kwam ook dat er op “het schoolplein” veel gesprekken gaan over groep 7/8 over wel of niet op kamp en
mee op schoolreis. Uitsluitsel hierover in deze Torenpraat en daarmee hopen we dat de gesprekken klaar zijn.
Verder werd de vraag gesteld of er ook voor groep 7 voorlichting volgt voor het vervolg onderwijs. Hier wordt naar
gekeken en op terug gekomen.
De maandsluiting kwam ook voorbij. Dat het altijd leuke middagen waren en voor de kinderen een mooi moment
is om jezelf te presenteren. Misschien een leuke uitdaging voor de stagiaires of assistenten?
Helaas waren we het schoolplein “vergeten“ te bespreken. Hoe deze verandering samen te laten gaan met de
verkeersveiligheid rondom school...misschien een onderwerp voor de volgende koffieochtend op vrijdag 20
maart?!
Zet het in je agenda, leuk om een keer bij aanwezig te zijn!

Advies voortgezet onderwijs
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 een voorlopig advies ontvangen zodat zij middelbare scholen
kunnen gaan bezoeken die passend zijn bij het voorlopige advies. Een (voorlopig) advies baseren wij op jarenlang
observeren, toetsen en registeren. Daarnaast tellen ook andere zaken mee die niet getoetst worden, zoals
werkhouding, concentratie, motivatie, doorzettingsvermogen etc. De leerkracht van groep 8 bepaalt in februari
uiteindelijk de uitstroom van kinderen, gebaseerd op alle gegevens van voorgaande jaren. Het schooladvies is dus
leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.
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Het is begrijpelijk dat de meeste ouders in groep 7 na gaan denken over een passende school voor voortgezet
onderwijs. Vanaf groep 6 wordt er daarom onder andere een plaatsingswijzer ingevuld. Dit is één van de middelen
die informatie geeft bij het maken van het juiste schooladvies en de schoolkeuze. Wanneer u als ouder al eens
meer informatie zou willen over/ uit de plaatsingswijzer van uw zoon/ dochter, kunt u een (10-minuten)afspraak
maken met de leerkracht van groep 7/8.

Stakingsdagen 30–31 januari ‘20
Zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen staan er twee stakingsdagen gepland. Alle scholen van Stichting De
Waarden nemen hierin een gezamenlijk besluit hoe deze stakingsdagen ingevuld gaan worden. Hoe weten we nu
nog niet, na de kerstvakantie informeren we u hierover, dan zijn we met alle teams en directeuren hierover in
gesprek gegaan. Houdt u alvast rekening met deze twee dagen.

#DOE
Hallo allemaal,
Mijn naam is Esther Cramer, mama van 2 kinderen: Eric en Lieke. Misschien ken je ze wel, ze zaten op de Arenberg.
Thuis heb ik knutselclubje #DOE. Dan komen de kinderen bij mij thuis om gezellig een middagje te knutselen.
Meestal is Angelique er ook bij om te helpen.
#DOE staat voor Doen, Ontdekken en Ervaren enzo.
Ja dus??? Nou we DOEN dan dingen zoals knutselen, schilderen, kleien ENZO. Ieder keer wat anders.
Het is zo gezellig dat ik dit ook voor de kinderen van De Toren wil organiseren.
Hier zul je ONTDEKKEN dat je materialen ook ergens anders voor kunt gebruiken als dat waar ze voor bedoeld
zijn, ERVAREN dat misschien niet altijd alles gelijk lukt, maar ook ONTDEKKEN dat het bij blijven proberen toch
wel lukt of misschien wel anders kan, ENZO. En……bij mooi weer kunnen we misschien ook wel naar buiten met
wat we hebben gemaakt, lekker buiten dingen DOEN, spelletjes ENZO
Uiteraard is het de bedoeling dat het leuk en gezellig is, ENZO…
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Hoe laat:
Kosten:
Opgeven:

Kinderen van groep 3-4-5 en kinderen van groep 6-7-8
Basisschool De Toren
Beide groepen 1x in de maand op donderdagmiddag (max 15 kinderen per middag)
groep 3-4-5 van 14.15 tot 15.45 uur
groep 6-7-8 van 14.15 tot 16.15 uur
Tussen de €3 en €5 per keer
kan per keer door mij een appje te sturen

Begin januari laat ik jullie weten wat de plannen voor die maand zijn!!!
groetjes Esther
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