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Belangrijke data 

18 december  Kerstviering. Kinderen zijn om 12.15 uur uit 

19 december t/m 3 januari KERSTVAKANTIE  

 

 

Plusklas De Toren 

Na de kerstvakantie starten we op De Toren met een Plusklas. De Plusklas is voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen vanaf het derde leerjaar. De Plusklas is op maandag, met Juf Elke. 

Hoogbegaafde leerlingen hebben andere leerbehoeftes. Ze kunnen sneller door de stof heen omdat ze al 

veel kennen en kunnen én omdat ze nieuwe stof vlot opnemen en begrijpen. Ze kunnen moeilijkere stof 

aan dan het gewone aanbod in de niveaugroep. Omdat ze een voorsprong hebben en omdat ze complexere 

taken aankunnen, waarbij een beroep gedaan wordt op het creatieve en analytische denken. Bovendien 

hebben ze andere leer- en denkstijlen, onderzoekend of via het denken in beelden. 

In de Plusklas leren kinderen werken met verrijkingsmaterialen 

of -opdrachten. Inhoudelijk werken we met materiaal dat ook 

mee de unit in gaat. Ook zullen ze aan het werk gaan met 

projecten. We kiezen thema’s waar de kinderen enthousiast 

voor zijn. Maken leervragen die moeilijk genoeg zijn om met 

de hogere denkvaardigheden aan de slag te gaan. Maar het is 

ook belangrijk om vaardigheden als onthouden, begrijpen en 

toepassen aan bod te laten komen. De kinderen uit de Plusklas 

kunnen in de reguliere unit doorwerken aan hun leerpunten. 

Leerkrachten zijn daar precies van op de hoogte. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

In januari krijgt u via Parro een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. In overleg met de 

MR is besloten om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar vast te stellen op €20.- per leerling.  

De ouderraad organiseert jaarlijks diverse activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken 

hebben. Voor het bekostigen van deze activiteiten is een vrijwillige ouderbijdrage van u nodig. Uw 

bijdrage is heel belangrijk, een tekort heeft als gevolg dat één of meerdere activiteiten geen doorgang 

kunnen vinden.   
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Bij activiteiten kunt u onder andere denken aan:  

• Sinterklaasfeest;  

• Kerstfeest;  

• Paasfeest;  

• Sport-/Koningsdag;  

• Avondvierdaagse; 

• Schoolkamp voor groep 8;  

• Musical groep 8. 

Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage lager dan vermeld staat in de schoolgids. Dit heeft te maken 

met de schoolreis die we (nog) niet hebben gehad. Mochten we later in het schooljaar alsnog de 

mogelijkheid hebben om op schoolreis te gaan, dan zullen we dit bekostigen van de reeds ontvangen 

ouderbijdrage in ’19-’20. 

Voor ouders, die kunnen aantonen dat ze de ouderbijdrage niet kunnen betalen, is de mogelijkheid om 

bij Stichting Leergeld een subsidie aan te vragen waarmee de ouderbijdrage aan de school geschonken 

wordt. Ouders moeten wel zelf contact opnemen met de Stichting Leergeld. 

Op de website van "Stichting leergeld" kunt u meer lezen en op eenvoudige wijze een aanvraag indienen. 

Komt u er niet uit, laat het ons weten. We helpen u graag op weg. 

 

Van de MR 

Op 24 november hebben we een digitale vergadering gehad. Onderwerpen dit keer waren de 

ouderbijdrage en de verkeersveiligheid rondom de school.  

Als MR mogen we instemming geven met de hoogte van de ouderbijdrage en reageren we op het voorstel 

vanuit de ouderraad (OR). De verkeersveiligheid blijft een terugkerend agendapunt. We hebben contact 

met de gemeente over bijvoorbeeld het plaatsen van “Kiss & Ride” borden, waar de  “Kiss & Ride” strook 

het beste kan komen en over plaatsen waar kinderen veilig over kunnen steken. 

Tevens hebben we gesproken over het gebruik van de stepjes en dergelijke onder schooltijd, is de school 

verantwoordelijk bij ongelukken? Dit wordt de komende tijd uitgezocht.  

Vanuit de MR is gevraagd om de ‘successen’ te delen met de ouders. Ouders staan nu (zelfs letterlijk) 

verder van school vandaan, en missen een hoop. Is het schoolplein al klaar? Zijn er muren weggehaald? 

Het team neemt dit mee. Wat voor hen vanzelfsprekend is, kan meer gedeeld worden met ouders. Dit 

kan ook via d.m.v. foto’s op Parro.  

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! 
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Gespreksnotities Ouderportaal 

Sinds kort staan de gespreksnotities in het ouderportaal van ParnasSys open. 

Wellicht had u dit al gezien. 

Het gaat om: de startgesprekken, contact ouder-leerkracht en contact ouder-IB. 

U ziet na een gesprek vanzelf een notitie verschijnen en hoeft niet meer te 

wachten tot het verslag wordt toegezonden. 

In de notitie staat kort beschreven wat er is besproken, wat het resultaat was van 

ingezette extra hulp, wat de gemaakte afspraken zijn en wanneer er weer contact is. 

Mocht u naar aanleiding van de notities nog vragen hebben, dan horen wij deze graag. 

 

Groene schoolplein 

Gisteren hadden we wel een hele bijzondere gast op ons groene schoolplein. We denken dat hij op zoek 

was naar een slaapplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedereen die het leuk vindt een mooi digitaal prentenboek “Egel kan niet slapen”: 

https://youtu.be/EljzsgfWykE  
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