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Website 

Binnenkort zal de website van vernieuwd worden. Hier zijn we heel erg blij mee. Tegenwoordig is de website van 

de school een eerste kennismaking voor ouders. Hierop kunnen we belangrijke documenten plaatsen zoals de 

informatiegids en het schoolplan, de regels over verlof buiten de vakantie en de laatste Torenpraat publiceren. 

Misschien nog wel belangrijker dan dat: de website is ook een plek waarop we ouders voor het eerst kunnen 

laten kennismaken met onze vorm van onderwijs.  

Achter de schermen worden de eerste voorbereidingen getroffen, waardoor de huidige website niet altijd up-to-

date zal zijn. Bij twijfels of vragen kunt u altijd bij de leerkracht terecht.  

Ouderkamer 

De ouderkamer van maandag 14 september gaat niet door. De volgende ouderkamer staat gepland op woensdag 

4 november. 
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Beste ouders en verzorgers, 

De kop is er af! De afgelopen weken hebben in alle units en stamgroepen vooral gewerkt aan een 

positieve groepsvorming, elkaar leren kennen en het maken van regels en afspraken binnen de 

stamgroepen en unit.  

Het team heeft op 20 augustus j.l. een studiedag gevolgd over Coöperatief Leren, waar de focus lag 

op het gebruiken van didactische structuren binnen de lessen. Via Parro zijn er heel veel mooie 

voorbeelden met u gedeeld.  

Deze week en volgende week staan in het teken van de startgesprekken. Als school vinden we het 

heel erg belangrijk dat er een goede samenwerking is met onze ouders en dat kan alleen wanneer 

er een vertrouwensrelatie is. Volgens ons ontstaat vertrouwen door eerst te focussen op individueel 

contact tussen ouders, de leerkracht(en) en het kind. Laten we de startgesprekken dan ook 

gebruiken om vanaf het begin van dit schooljaar te bouwen aan een sterke relatie en goede 

samenwerking tussen élke ouder en de leerkracht(en). 

Hartelijke groet,  

namens ons hele team, 

Joke van Sliedregt 

 



 

Schoolgids 

Elke school maakt jaarlijks een informatiegids met daarin de belangrijkste informatie 

voor het aankomende schooljaar. U kunt de informatiegids vinden op de website of 

door op deze link te klikken. Mocht u de informatiegids vanuit huis niet digitaal kunnen 

raadplegen, kunt u dit aangeven bij de leerkracht. We kunnen dan een afspraak maken 

om op school de informatiegids te bezoeken of we kunnen een papieren exemplaar 

uitdraaien.  

Heeft u ook wel eens op de website van scholenopdekaart.nl gekeken? Hier vindt u 

ook alle informatie die in de informatiegids staat op een mooie wijze gepresenteerd.  

Ouderportaal ParnasSys 

Heeft u de melding in Parro gezien? 

Vanaf 6 augustus kunt u met dezelfde gegevens inloggen in Parro en het (ParnasSys) ouderportaal. Vanaf dit 

moment zullen we als school steeds meer gebruik gaan maken van het ouderportaal.  

Eerst zullen we even kort stilstaan bij de verschillen tussen deze twee. Parro is een communicatie-app waarmee 

we u snel kunnen bereiken voor -het delen van foto’s en berichten om u te betrekken bij wat er in de klas gebeurt 

/ -het organiseren van activiteiten en gesprekken /-het bijhouden van de agenda en een ‘privé-gesprek’ voeren 

met de juf. 

Het ouderportaal gaan we gebruiken om u onderwijsinhoudelijk meer te betrekken en onze leerlingadministratie 

op orde te houden. Zo kunt u er vanaf deze week de verslagjes van het startggesprek terug te vinden. 

https://preview.scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/11078/schoolgids/?hash=uyuyrzcQDT7oPQAm3zLvE4uvs%2fEuS2vcUkWn%2bjcwiEk%3d
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11078/rooms-katholieke-basisschool-de-toren


 

Groene schoolplein 

We zijn blij te kunnen vertellen dat er binnenkort ècht gestart gaat worden met de aanleg van het nieuwe, groene 

schoolplein. De start staat nu gepland in de week van 21 september. Het schoolplein zal in 2 fases aangepakt 

worden, zodat we nog wel gedeeltelijk gebruik kunnen blijven maken van het plein voor de pauzes. Gelukkig 

kunnen we met MB e/o BB-unit ook gebruik maken  van het naastgelegen grasveld. 

Ook over dat veld is er nieuws te melden. In november zal er op dat terrein een start gemaakt worden met de 

aanleg van een TinyForest. Een TinyForest is een klein bos, ongeveer zo groot als een tennisbaan, met een 

buitenlokaal waar kinderen en buurtbewoners de Nederlandse natuur kunnen ontdekken. 

We vinden het een hele eer dat onze kinderen hieraan mee mogen werken. Zo zullen we ter voorbereiding op de 

aanleg met een aantal kinderen een ontwerp maken voor het TinyForest, mogen we een naam bedenken en zullen 

we straks in november zelf de bomen mogen planten! 

 

Ouderraad De Toren 

De Toren kent al enkele jaren een actieve betrokken club ouders; de ouderraad. De ouderraad ondersteunt de 

school bij allerlei buitenschoolse activiteiten of bij de ‘extraatjes’ onder schooltijd. Een paar voorbeelden: het 

versieren van de school rondom bijv. Sinterklaas en Kerst, het verzorgen van het Sinterklaasfeest, het verzorgen 

van iets lekkers en de aankleding rondom het kerstfeest, maar ook een film-avond, bingo of spooktocht rond 

Halloween.  

De ouderraad is op zoek naar nieuwe ‘leden:’ ouders die het leuk vinden om een handje te helpen bij activiteiten 

op school. Mocht het helpen op school lastig zijn, maar wilt u wel graag uw steentje bijdragen? We zijn ook nog 

op zoek naar een penningmeester.   

Lijkt het u leuk, of wilt u meer weten? Stuur dan een mailtje naar or.toren@dewaarden.nl.  
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