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Belangrijke data
Wo 22 – wo 29 januari

Nationale voorleesdagen

Do 30 - vr 31 januari

Landelijke onderwijsstaking; scholen Stichting De Waarden zijn gesloten

Vr 7 – ma 10 februari

Studiedag Team De Toren; leerlingen vrij

Vr 14 februari

Rapport 1

Di 18 februari

Inloopspreekuur CJG (08.00 -09.00 uur, naast teamkamer)

Vr 21 februari

Carnavalsviering, leerlingen 12.00 uur uit

Ma 24 – vr 28 februari

Voorjaarsvakantie

Pas op: NAT!
Het is al enige tijd de wens van de school om de kleuterlokalen op te frissen. Nadat we afgelopen zomer een
mooie nieuwe vloer in de hal hebben gekregen, zal er vanaf volgende week gewerkt worden aan het schilderen
van de lokalen.
Dit betekent dat er een aantal wijzigingen zullen zijn voor de stamgroepen in de onderbouw. Totdat het
schilderwerk klaar is, zullen de kinderen uit de onderbouw ’s morgens starten in het lokaal van hun jaargroep
1/2 of 3.
Uiteraard willen we de overlast zoveel mogelijk beperken. We rekenen dan ook op uw begrip. We hopen heel snel
weer in de mooie frisse lokalen te kunnen werken.
Bij het leegruimen van het lokaal hebben we hulp gehad van een
aantal sterke papa’s. Dank jullie wel!
We zijn ook nog op zoek naar handige klussers die een speelhuisje voor
ons kunnen maken, zoals op de foto hiernaast. Wanneer we deze
moeten aanschaffen via de schoolleveranciers zijn ze meestal erg duur
en iemand die een beetje handig kan klussen, kan dit vast ook voor ons
maken.
Wanneer het je leuk lijkt om ons een handje te helpen, horen we dat
graag! Je kunt dit aangeven via de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.
Ook wanneer je kind al ouder is, maar je het leuk vindt om te helpen, je
bent van harte welkom!
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Succesvolle Ouderavond “It takes a village to raise a child”
Tijdens de ouderavond op woensdag 15 januari jl. bleek de tijd te kort,
zoveel hadden we met elkaar te bespreken.
In samenwerking met het CJG, MeerMoerdijk, de Politie en Handhaving
(BOA) zijn we in gesprek gegaan over waarom we niet alleen de school,
maar de hele maatschappelijke omgeving als leeromgeving beschouwen en
hoe we als school een spilfunctie willen vervullen in de leefbaarheid van de
gemeenschap. Deze avond spraken we met elkaar rondom het thema
‘veiligheid.’
Iedereen die deze avond aanwezig was, heeft uitgesproken de intentie te
hebben met elkaar samen te werken. Met een afvaardiging van de
aanwezige ouders en de partners van MeerMoerdijk, CJG en Politie zullen
we binnenkort een vervolgafspraak maken om deze plannen verder vorm te
geven.

Tevredenheidsenquête
In november en december hebben we een tevredenheidsenquête gehouden onder ouders en leerlingen van onze
school. 100% van de leerlingen heeft de lijst ingevuld, 50% van de ouders; dat betekent dat we voldoende
respons hebben en we een goed beeld krijgen van hoe tevreden onze leerlingen en ouders zijn.
De leerlingen van De Toren geven de school gemiddeld een 7,9 als eindcijfer. Daar zijn we heel erg trots op!
In de volgende Torenpraat zullen we (een deel van) de resultaten met u delen.

Privacy-voorkeuren
In Parro kunt u heel eenvoudig uw privacy voorkeuren aangeven. Wanneer u bij Instellingen op “Privcayvoorkeuren” klikt, kunt u door op het potloodje achter de naam van uw zoon/dochter uw voorkeuren (per kind)
aangeven.
We merken dat nog niet iedereen dit heeft gedaan. We willen u vragen dit z.s.m. in orde te maken, zodat er
geen misverstanden kunnen ontstaan.
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