
 

 

Torenpraat 
Schooljaar 2021-2022 

10 september‘21 

Schoolgids 
Samen Lerend Ontwikkelen 

Net als elk schooljaar hebben we ook dit jaar weer een schoolgids 
gemaakt. In de schoolgids treft u onder andere informatie over 
onze werkwijze, hoe we omgaan met verlof en over de vrijwillige 
ouderbijdrage. 

U kunt de schoolgids vanaf volgende week raadplegen via de 
website van de school. 

Mocht u toch graag een papieren versie van de schoolgids willen, 
dan kunt u deze aanvragen bij de directeur van de school of via 
info.toren@dewaarden.nl. 

 

Nieuwjaarsrceptie 

15 september, 15.30 uur 

Op woensdag 15 september hebben we van 15.30-16.30 uur een 
nieuwjaars-receptie gepland. Deze middag is bedoeld om 
gezamenlijk het nieuwe schooljaar te openen. I.v.m. Corona zal 
deze opening aangepast worden , Zo zal er geen gezamenlijke 
opening zijn. Een aantal regels om alles veilig te kunnen laten 
verlopen: 

• Per kind mag er 1 ouder komen; 
• We houden geen plenair gedeelte/ centrale opening; 
• Ouders zijn alleen welkom in de eigen stamgroep; 
• We hanteren vaste looproutes, zodat ouders (ook) een 

kijkje kunnen nemen op de leerpleinen; 
• In de groep kunnen ouders kennis maken met elkaar en de 

juffen; 
• In de groep vragen we u om op 1,5m. afstand van elkaar te 

blijven; 
• Ouders moeten in de stamgroep-lokalen een vaste 

zitplaats hebben. 
 
  
 

 

We zijn begonnen! 
 
Het schooljaar ’21-’22 is van start. Als 
team zijn we heel erg blij dat we al 
onze leerlingen weer hebben mogen 
verwelkomen. Iedereen is met veel 
enthousiasme en goede zin begonnen 
aan een mooi nieuw schooljaar.  

In de hele school hebben we op 
sommige plekken mooi nieuw 
meubilair gekregen. Op de leerpleinen 
hebben we hele fijne werkplekken 
gekregen, in elk stamgroep-lokaal 
boven zijn er mooie instructietafels 
geplaatst en in de onderbouw-unit zijn 
er mooie banken en een tafel bij 
gekomen.  

We hopen natuurlijk dat we u dit 
schooljaar weer meer én vaker mogen 
ontvangen op school. We zoeken 
steeds met elkaar naar de 
mogelijkheden.  

As. woensdag 15 september staat er 
een nieuwjaarsreceptie gepland. In 
aangepaste vorm, omdat de Corona-
maatregelen nog van krach zijn. 
Verderop in deze Torenpraat meer 
daar over.  

We hopen u as. woensdag graag even 
te zien bij ons op school.  

Hopelijk tot dan! 
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Schoolontwikkeling 

Jaarplanning 
Net als voorgaande schooljaren zullen we ook dit 

schooljaar weer met behulp van onze 

verbeterborden het onderwijs elke dag een beetje 

beter maken.  

 

Eind vorig schooljaar hebben we met ons team een 

jaarbord gemaakt. Hierop staan de thema’s waar 

we het aankomende schooljaar mee aan de slag 

gaan.  

 

Doordat we vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs extra geld hebben mogen ontvangen, 

kunnen we als team vooral inzetten op het leren 

van en met elkaar. We hebben extra formatie 

gekregen, waardoor we tijd en ruimte hebben.  

 

De volgende verbeterthema’s staan op ons 

jaarbord: 

• Coöperatief Leren /Wereldoriëntatie 

• Het instructiemodel bij rekenen 

• Cultuur en erfgoed onderwijs 

• Spelling 

 

Daarnaast willen we ons het aankomende jaar 

richten op twee andere zaken. 

 

Zo willen we de samenwerking met Kibeo 

versterken en verder ontwikkelen richting een 

integraal kindcentrum (IKC). Op een IKC heb je 

een mooie doorgaand programma voor alle 

kinderen vanaf 2,5 jaar.  

 

Tenslotte willen we de samenwerking met ouders 

versterken. Een goed educatief partnerschap 

tussen ouders en school is belangrijk voor het 

welzijn en het leren van een kind.  

 

  

 

 

Na een lange periode waarin we ouders letterlijk 
op 1,5m. afstand moesten houden, gaan we nu 
heel erg inzetten op het versterken van ons 
educatieve partnerschap.  

De nieuwjaarsreceptie op 15 september en de 
ouderkamer op 27 september zijn daar een mooie 
eerste stap in.  

Wij nodigen u dan ook van harte uit! 

 

 


