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Beste ouders en verzorgers, 

Van 30 september tot 11 oktober is de kinderboeken-week. En omdat we er op De Toren geen genoeg 

van kunnen krijgen plakken we er nog een paar dagen aan vast. Ik moet toegeven dat ik graag lees. 

Ik vind het heerlijk om met  een spannend boek even onderuit te zakken op de bank, maar ook voor 

mijn werk pak ik regelmatig een boek.   

 

Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek “En toen..?” en gaan we terug in de tijd.  

Als kind vond ik lezen helemaal niet zo leuk. Tenminste: wij hadden thuis niet de luxe van een goed 

gevulde boekenkast en we waren geen lid van de bibliotheek. Doordat er thuis geen boeken waren, 

werd ik ook niet gestimuleerd om een boek te lezen. 

 

Tegenwoordig is een lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen gratis. Dat betekent dat er kasten 

vol boeken staan te wachten op een lezer. Ik herinner me nog dat toen mijn kinderen klein waren, 

we elke woensdagmiddag naar de bieb gingen. Nadat we een poosje gestruind hadden tussen de 

boeken gingen we met een mooi stapeltje naar huis.  Elke avond, vlak voor het slapen gaan kwam er 

dan een boek van de bieb tevoorschijn en werd er een kwartiertje (voor)gelezen. 

 

Tijdens de kinderboekenweek hebben we op verschillende manieren aandacht besteden aan lezen en 

leesplezier rondom het thema “En toen…”  Ik hoop dat we op die manier kinderen kunnen laten 

ervaren hoe leuk lezen kan zijn. Interesse in een gratis lidmaatschap van de bieb? Kijk eens op 

https://www.bibliotheek.nl/lid-worden.html  

 

Hartelijke groeten, 

namens het hele team, 

Joke van Sliedregt 
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Belangrijke data 

 

Do. 15 oktober   Studiedag team; leerlingen vrij 

Ma. 19 t/m vr. 23 oktober  HERFSTVAKANTIE  

Di. 3 november   Inloopspreekuur Kinderfysiotherapie op school (PMT Torenveld) om 14.00 uur 

Wo. 4 november   Ouderkamer (onder voorbehoud i.v.m. COVID) 

 

Schoolreis 

Helaas hebben we de schoolreis voor al onze groepen moeten annuleren. Binnen Stichting de Waarden is besloten 

om alle schoolreisjes, -kampen en niet strikt noodzakelijk uitstapjes te annuleren t/m december. In januari 2021 

wordt dit besluit opnieuw bekeken, eventueel eerder indien daar aanleiding voor is. Het advies is de reeds geplande 

activiteiten te verzetten naar het voorjaar van 2021.  

Dit besluit is mede tot stand gekomen gegeven het feit dat sommige reeds geplande activiteiten plaatsvinden in 

zwaar besmette regio’s (met code oranje of rood), waarbij het advies geldt dat alleen noodzakelijke reizen 

geadviseerd worden. Deze activiteiten worden niet als noodzakelijk gezien en brengen teveel mogelijke risico’s 

met zich mee. Daarnaast zien we een dagelijkse stijging van het aantal positief geteste personen. We willen juist 

de risico’s tot besmettingen zo klein mogelijk houden en trachten te voorkomen. Zodat onze scholen open kunnen 

blijven en we kwalitatief goed onderwijs met elkaar kunnen blijven verzorgen. We realiseren ons zeer goed dat de 

kinderen veel wordt afgenomen in deze bizarre tijden. Maar helaas moeten we hier samen doorheen. We kiezen 

voor de veiligheid van onze medewerkers, (hulp)ouders én voor die van de kinderen. 

 

Gynzy 

Afgelopen maandag was het de dag van de leerkracht / de Waardendag. In verband met Corona is de Waardendag 

zoals deze gepland was afgelast. Maar we hebben met het team een hele waardevolle studiedag gehad.  

Tijdens deze dag hebben we met het team de hele dag gewerkt aan het verbeteren van het rekenen met behulp 

van Gynzy. Sinds begin van dit schooljaar geven we ons rekenonderwijs met Gynzy. Gynzy is een online programma 

waarmee we voor alle kinderen rekenonderwijs passend bij de eigenbehoefte kunnen geven.  

Misschien heeft u uw kind al wel eens iets horen vertellen over de werelden, eilanden of dorpen? Dit heeft niets te 

maken met een uitstapje, maar met de structuur van Gynzy zodat de leerkrachten en de kinderen inzicht krijgen 

in de leerlijnen. De hoofdonderwerpen van rekenen (bijv. Optellen en aftrekken, Meten, Getalbegrip, Procenten, 

breuken en verhoudingen) noemen we Werelden. Daaronder zitten subonderwerpen die we Eilanden noemen en 

de persoonlijke leerdoelen heten Dorpen.  

De kinderen “sparen” als het ware hun eigen leerlijn bij elkaar, passend bij ieders behoefte. De leerkracht bepaalt 

welk onderwerp er centraal staat; elke dag staat er een andere wereld centraal. De kinderen krijgen instructie op 

een eiland. En na de instructie gaan ze in de dorpen aan de slag met hun leerdoelen. Omdat het een digitaal 

programma is krijgen kinderen direct feedback over de gemaakte opgaven én de leerkracht ziet meteen welke 

kinderen er nog extra uitleg, verdieping of herhaling nodig hebben.  

Afgelopen maandag hebben we met elkaar de doorlopende leerlijn afgestemd, zodat de kinderen van groep 1 t/m 

8 een onafgebroken rekenontwikkeling door kunnen maken. We hebben gesproken over de (ouder)rapportage en de 

doelenboekjes waarin kinderen zelf hun voortgang bij kunnen houden.  

De komende weken zullen leerkrachten met elkaar rekenlessen voorbereiden en zullen ze bij elkaar in de klas gaan 

kijken. Deze gezamenlijke lesvoorbereidingen en klassenbezoeken zullen, door het geven van feedback op elkaars 

lessen, bijdragen aan een cultuur van ‘samen elke dag een beetje beter.’  

De Toren: Samen Lerend Ontwikkelen.   
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Van de MR 

Op 14 september hebben we met de MR weer een vergadering gehad. Na een aantal digitale sessie 

mochten we dit maal op De Toren vergaderen. Natuurlijk rekening houdend met de 1,5 meter.  

Vanaf dit schooljaar bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten. Elke Depauw mag, omdat ze 

lid is van de Gemeenschappelijke MR, geen onderdeel zijn van de MR. Anne-Marie Boot heeft na jaren 

actief te zijn geweest als OMR-lid besloten haar taken neer te leggen. ervoor gekozen om ermee te 

stoppen. Dank voor jullie harde werk, betrokkenheid en inzet voor De Toren! 

Naast het delen van de ervaringen van het unitonderwijs en de update van het schoolplein hebben we 

het ook gehad over de vrijwillige ouderbijdrage.  

Activiteiten worden steeds duurder, kosten voor het innen van de bijdragen worden hoger. Tevens 

wordt niet door iedereen de ouderbijdrage betaald. Dit maakt het zeer lastig om de extra zaken te 

blijven bekostigen De MR zal zich het komende schooljaar buigen over de inzet van de ouderbijdrage.  

Via deze wijze proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze bespreekpunten. 

Dit zijn vooral zaken met betrekking tot het instemmen en/of het uitbrengen van advies van 

beleidszaken Voor vragen hierover kun je zeker bij ons terecht via mr.toren@dewaarden.nl ! 

Groetjes van de MR; Lenneke Derks, Robèrt van Vlimmeren, Diana Schalk en Victorine van Bijsteren 

 

Even voorstellen (4x) 

Hallo allemaal,                                                                                                

Ik zal mij even voorstellen! Ik ben Erica Nelemans. Ik kom dit jaar 

stage lopen op de Toren in Zevenbergen. Ik ben dit jaar te vinden 

in de middenbouw. Ik zit op het Curio ook wel bekend als het 

Vitalis College in Breda. Ik doe daar de opleiding onderwijsassistent 

en zit in mijn laatste leerjaar. Ik ben deze opleiding gaan doen 

omdat ik sinds kleins af aan al juf wil worden. Ik hoop na deze 

opleiding nog verder te kunnen gaan op de Pabo.  

Ik kom zelf ook uit Zevenbergen en sommige mensen zullen mij 

misschien wel herkennen van de Albert Heijn waar ik in de avonden 

en de weekenden werk op de brood en vleeswaren afdeling. Op 

zaterdagmiddag ben ik leiding bij de waterscouting en op zondag 

ben ik op het voetbalveld bij TPO Moerdijk te vinden.  

Het was voor mij heel erg wennen op het begin omdat ze hier met 

het Unit onderwijs werken. Dit is voor mij het eerste jaar dat ik het 

op een stage heb. Ik heb mijn draai gevonden en ik heb het 

geweldig naar mijn zin hier.  

Ik ben op de dagen Maandag- Dinsdag en Woensdag aanwezig! U kunt mij altijd aanhouden om een 

praatje te maken of een vraag te stellen!  

Groetjes, 

Erica  
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Beste ouders en kinderen, 

Zoals de middenbouw unit reeds weet sta ik voor de klas op maandag en vrijdag, daarom 

wil ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Renate Martens, ik ben 37 jaar oud en woon 

samen met mijn man en drie kinderen in Etten-Leur.  

Voordat ik in Etten-Leur kwam woonde ik in Breda waar ik op de NHTV (nu BUAS) mijn 

HBO diploma heb gehaald in de richting van Management Toerisme. Na een aantal banen 

op administratief gebied en bij de klantenservice ben ik bij Avans hogeschool terecht 

gekomen als ondersteuner van docenten. Op dat moment begon het bij mij alsnog te kriebelen om lerares 

te worden. Daarnaast help ik veel op de school van mijn kinderen, bij Luc (9 jaar, groep 6), Ciska (6 jaar, 

groep 3) en Pim (4 jaar, groep 1).  Het afgelopen jaar heb ik gewerkt op de Hoeksteen in groep 3/4 in 

Zevenbergschenhoek ook bij stichting de Waarden. 

Ik volg het zij-instroomtraject van 2 jaar, dit houdt in dat ik vanaf dag 1 voor de klas mag onder 

begeleiding. Dit heb ik vorig schooljaar tot de herfstvakantie gedaan, hierna stond ik alleen voor de klas. 

Dit jaar sta ik op maandag zelf voor de klas en is juf Marieke voor mij beschikbaar om te ondersteunen 

en beoordelen. Op vrijdag sta ik alleen voor de klas en staat juf Marieke in stamgroep oranje. Na dit 

schooljaar ben ik klaar met mijn opleiding en mag ik alleen voor de klas. Dit jaar moet ik nog een aantal 

dossiers maken van de lessen die ik geef. Ik volg de de PABO van InHolland in Rotterdam.  Ik sta weer 

met veel plezier voor de klas en met een aantal ouders heb ik kort kennis gemaakt.  

 

Hoi allemaal! 

Mijn naam is Manon de Bruyn, ik ben 24 jaar en al mijn hele leven 

woonachtig in Made. Vorig jaar zomer heb ik de pabo afgerond, waarna 

ik in september ben gestart aan de Master EN. Corona strooide echter 

roet in het eten, waardoor ik tijdelijk mijn vervolgstudie heb bevroren 

en op zoek ben gegaan naar een toffe, uitdagende baan, omdat ik graag 

het werkveld in wilde. Die baan heb ik gevonden op basisschool De Toren, 

in de midden - en bovenbouw unit. Tevens ben ik een dag in de week 

werkzaam in de invalpool binnen stichting De Waarden.  

In mijn vrije tijd speel ik volleybal in het eerste damesteam van 

Jola/Olympus, zie ik graag iets van de wereld samen met mijn vriend en 

uit ik mijn creativiteit in mijn eigen bedrijfje waarbij ik handgemaakte, houten producten maak. 

Ik ben met onwijs veel enthousiasme begonnen op deze fijne school! Samen met u, de kinderen en mijn 

collega's hoop ik er een fantastisch schooljaar van te maken. 

Graag tot ziens!  
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Beste ouders/ verzorgers, 

Mijn naam is Anne Tournier. Ik ben een 3de jaars CIOS student en zal het aankomende jaar stage lopen 

op De Toren. Hieronder zal ik u wat vertellen over mijzelf en wat ik ga doen tijdens mijn stage. 

Wie ben ik nu echt? 

Ik ben Anne Tournier en ik ben 18 jaar. Ik volg het profiel BOS (buurt, onderwijs, sport) maar ook volg 

ik het keuze deel gezonde leefstijl. Ik vind gezondheid en sporten met kinderen erg interessant en er 

valt veel in te leren, omdat het zich blijft ontwikkelen en veranderen in de jaren. 

Mijn stage: 

Ik zal elke dinsdag aanwezig zijn op De Toren. In de ochtend zal ik helpen bij de gymlessen, dit kan 

betekenen het geven van onderdelen of het observeren van de leerlingen.  

Maar buiten de gymlessen zal ik ook de pauze spelletjes en sporten op het plein geven en deze 

uitwerken in een boek zodat de kinderen dit altijd kunnen spelen. 

Na schooltijd zal ik ook nog een uurtje pleintjessport geven. Dit gaan we doen in blokken die u 

hieronder in een schema ziet staan; Dit is niet verplicht en de kinderen mogen komen en gaan 

wanneer ze willen.  

Unit 1 = groep 1,2,3,4  

Unit 1:  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4  

Wanneer 27 oktober t/m 17 
november  

5 januari t/m 
26 januari  

9 maart t/m         
30 maart   

18 mei t/m 8 juni  

Tijden 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00 

Unit 2 = groep 5,6,7,8  

Unit 2:  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4  

Wanneer 24 november t/m 
15 december  

2 februari t/m    
2 maart  

6 april t/m 11 mei  15 juni t/m 6 juli  

Tijden 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00 

Ik hoop dat ik u voldoende geïnformeerd heb en dat u net zo enthousiast bent als ik ben om al deze 

ideeën te mogen gaan uitvoeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anne Tournier  
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