
  

 

Torenpraat 
 

Schooljaar 2020-2021 

21 augustus 2020 

 

  

Update Corona 

In de bijlage treft u een informatiebrief namens Lucienne Hoogwerf, de bestuurder van Stichting de Waarden. In 

principe gelden alle genoemde zaken die daar genoemd worden ook voor onze school. De belangrijkste: 

· Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

· Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

· Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

· Tussen leerlingen en leerkrachten hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

· De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

· De verkeersstromen blijven goed gescheiden en de scholen hanteren looproutes. 

· Er wordt voldoende geventileerd in de binnenruimtes van de scholen, zodat de lucht vaak genoeg wordt 

ververst. 

· Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Verder: 

• Wordt alles dagelijks intensief schoongemaakt; leermiddelen, tafeltjes, deurklinken etc. 

• Blijven leerlingen of leerkrachten met klachten thuis (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, 
benauwdheid, koorts). 

• Blijven de gescheiden ingangen en looproutes voor brengen en halen zoals deze nu gelden. 

• Blijft de inloop ’s morgens vanaf 8.15 uur. Om 08.30 uur starten de lessen en verwachten we alle kinderen 
in de groep.  
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Nog een paar dagen genieten van de zomervakantie en dan is het zover…. Het schooljaar gaat beginnen. Ik 

hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat jullie nu weer zin hebben in de komende tijd op 

school.  

Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk en vooral spannend, ook voor de juffen. Daarom gaan we de eerste 

week allemaal activiteiten doen om elkaar beter te leren kennen. We noemen deze eerste weken van het 

schooljaar niet voor niets ‘de Gouden Weken.’ As. maandag zullen we met alle kinderen proosten op het 

nieuwe jaar.  

In deze eerste Torenpraat van het jaar willen we alvast de volgende zaken met u delen:   

• Door Corona zullen/ kunnen een aantal dingen niet gaan zoals we gewend zijn uit het verleden en 

zullen er nog steeds aangepaste regels zijn. Daarom zullen we u via deze Torenpraat attenderen op 

de geldende richtlijnen. 

• We starten met het unit-onderwijs; hier vind u nogmaals de verdeling van leerkrachten over de 

stamgroepen en de bijbehorende werkdagen.  

• Het gymrooster. 



• Komen alle kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen. Enkel voor nieuwe leerlingen (in groep 1) 
wordt er een uitzondering gemaakt.  

• Voor ouders die de school inkomen geldt dat ze altijd een registratieformulier in moeten vullen.  

• We benutten de beschikbare ruimte in school zo optimaal mogelijk.  
 
Nieuw:  
 

• We gaan weer gymmen in de zaal (verderop de tijden); 

• Kinderen die jarig zijn mogen weer trakteren, maar ouders mogen helaas niet bij het verjaardagsfeestje 
zijn of mee naar binnen om traktaties af te geven; 

• De kinderen mogen hun jas en tas weer aan de kapstok hangen. 

• Oudergesprekken zijn weer toegestaan, mits de leefregels en triage strikt worden nageleefd.  
 

Formatie – Unitonderwijs 

De formatie is aankomend schooljaar als volgt:  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

OB – unit  

Geel Diny Diny Steffie Diana Diana + juf Cynthia (ma, 
di, woe, vrij) en 
juf Malou (do) 

Rood Maaike Maaike Maaike Steffie Steffie 

MB – unit  

Oranje Manon Laïs Laïs Laïs + 
Manon 

Marieke + juf Malou (ma – 
di- vr) en juf Erica 
(ma – di – woe) Blauw Marieke + 

Renate 
Marieke Diny Marieke Renate 

BB - unit   

Groen Amber Amber Amber Amber Amber + meester Jeffrey 
op ma-woe-vr Paars Claire Claire Manon Demi Demi 

Continuïteit van het aanbod: 

We vinden het allen erg belangrijk dat ons onderwijs gekenmerkt wordt door stabiliteit en continuïteit. We 

willen dat al onze kinderen de hele basisschoolperiode kunnen genieten van goed onderwijs: onderwijs dat 

tegemoetkomt aan ieders behoefte tot leren en gelukkig zijn op school. We bieden dit doordat we een lerend 

team vormen. Doordat we elkaar vanuit onze talenten ondersteunen, inspireren en verder ontwikkelen. Dat 

doen we doordat we samen professionals zijn en kritisch blijven op het bieden van een hoge kwaliteit van 

onderwijs. We werken zorgvuldig samen vanuit onze missie “Samen Lerend Ontwikkelen”, die ons allen richting 

geeft. We bereiden samen lessen voor, bezoeken elkaars lessen en geven elkaar feedback op ons handelen. Met 

als doel samen elke dag een beetje beter te worden.  

Nieuwe mensen worden meegenomen in de visie en intern opgeleid binnen ons onderwijssysteem. Startende 

leerkrachten ontvangen coaching en begeleiding waar er behoefte ligt. We zijn zo niet afhankelijk van telkens 

hetzelfde gezicht voor een leerjaar en dezelfde mensen op één unit. Wel zorgen we voor een goede overdracht 

en een doorgaande lijn, door 5 maal per jaar een gezamenlijk moment in te plannen waar we stil staan bij ons 

aanbod en de opbrengsten. 

Verbouwing 

Er stond voor in de zomervakantie een verbouwing gepland. Door allerlei omstandigheden waar we geen invloed 

op uit konden oefenen zijn deze nog niet gestart. Dus helaas zijn er nog geen muren weggehaald. De 

verwachting is dat dit in de volgende vakantie(s) gedaan zal worden.  
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Gymtijden 

De gymtijden zijn dit schooljaar als volgt en zullen gegeven worden door een vakleerkracht gym van 

MeerMoerdijk: 

Op dinsdag – locatie Droge Mark: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op vrijdag – locatie Droge Mark: 
Tijd Leerjaar  

08.30-09.15* 7  

09.15-10.00 8  

10.00-10.45 3/4  

10.45-11.30 5  

11.30-12.15 6  

Leerjaar 1 en 2 gaan op woensdagmiddag gymmen van 13.00 tot 14.00 in de Droge Mark, hiervoor hoeven de 

kinderen geen gymkleding aan, maar gelieve wel voor woensdag de gymschoenen mee te geven.  Graag namen 

op de gymschoenen. Het zou kunnen dat de leerlingen iets later terug op school zijn ivm eindtijd van de 

gymles. Deze gymlessen zullen door Juf Patty (vakleerkracht gym) verzorgd worden.  

 

Tijd Leerjaar  

08.30-09.15 3/4 
08.20 gezamenlijk vertrek vanaf 
schoolplein 

09.15-10.00 5  

10.00-10.45 6  

10.45-11.30 7  

11.30-12.15 8  
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