Torenpraat
Schooljaar 2021-2022

8 oktober ‘21

Samen Lerend Ontwikkelen
Kindcentrum De Toren
Afgelopen dinsdag had het (onderwijs)team van De Toren en het
(opvang) team van Kibeo een gezamenlijke studiedag. Thema van
deze dag: de ontwikkeling richting een integraal kindcentrum, ook
wel IKC genoemd.

Inloop

Op een IKC werken onderwijs en opvang samen aan de
ontwikkeling van kinderen. Op De Toren willen we een doorgaande
ontwikkeling voor alle kinderen tussen de 2 en 13 jaar.

Afgelopen donderdag -gisterenhadden we voor het eerst sinds
lange tijd weer een inloop.

Dinsdag hebben we als 1 team voor het eerst nagedacht over de
pedagogische visie. Vanuit welke basiswaarden en opvattingen
willen wij op De Toren kinderen opvangen, verzorgen, opvoeden
en laten ontwikkelen?

Op De Toren vinden we
ouderbetrokkenheid belangrijk,
omdat activiteiten die het leren
ondersteunen een positief effect
hebben op het leren en welzijn
van kinderen. We waren dan ook
heel erg blij dat er zoveel ouders
in de school waren.

We hebben mooie gesprek gevoerd over thema’s als autonomie
van het kind, veilige leeromgeving, ontmoetingsplek in de wijk en
het benutten en ontwikkelen van talenten van kinderen.

Samen Leren

In elke unit is er samen gewerkt
aan een leeractiviteit waar het
kind op dit moment mee bezig is.
In de onderbouwunit was het
druk in het restaurant, er zijn
klasbouwers gedaan in de
bovenbouwunit en in de
middenbouwunit was er een
rekeninstructie.
De volgende inloop/kijkmiddag is
op woensdag 24 november, van
13.15 uur – 14.00 uur.
Graag tot dan!
As. vrijdag 15 oktober is er weer een koffie-moment (ouderkamer)
met de directeur. Vanaf 08.30 uur staat de koffie klaar!
Tijdens dit koffiemoment zullen we met elkaar in gesprek gaan
over het thema ‘Ouderbetrokkenheid.’ U kunt zich nog aanmelden
via Parro

Samen Lerend Ontwikkelen
Nationaal programma onderwijs
Voor dit schooljaar is er door het ministerie van onderwijs extra geld beschikbaar gesteld om eventuele
achterstanden door de lockdowns en Corona weg te werken.
Na overleg met het hele schoolteam, ouders, de gemeente en de MR hebben we een aantal mooie
speerpunten waar we het komende schooljaar mee aan de slag gaan. U ziet deze punten in een
schematische weergave hieronder. We kiezen er als team heel bewust voor om wat we al goed doen extra
aandacht te geven.

Een stevige basis!

 IKC ontwikkeling: meer
samenwerken met peuters
 Ouderbetrokkenheid vergroten;
bevorderen samenwerken aan leren

Effectieve instructie

Opbrengsten

 Didactische vaardigheden van leerkrachten
vergroten + versterken met bv. coöperatief
leren
 Meer aanbod op lesdoel + instructie in
kleinere groepjes
 Verstevigen basisvaardigheden leerlingen
door automatiseren / memoriseren (bijv.
tafels 'uit je hoofd kennen')

Vossenjacht

 'Zicht op opbgrengsten:'
gesprekken met leerkrachten
 Kindgesprekken: vergroten
eigenaarschap
 Verstevigd aanbod bb-unit

Ter afsluiting van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ zal er op 20
oktober een vossenjacht georganiseerd worden. Deze vossenjacht staat in
het teken van ‘Beroepen.’ Heeft u een mooi beroep en laat u dat graag aan
de kinderen zien? Doe dan mee!
Binnenkort ontvangt u meer informatie via Parro

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden.

Ben jij of ken jij iemand die het leuk lijkt om bij
ons op school aan de slag te gaan?

Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan
onze school en onderdeel te worden van het
team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dan drinken we graag een kop koffie met je.
En gaan we in gesprek over waaraan je een
bijdrage zou willen leveren.

Wij zoeken voor verschillende werkzaamheden
enthousiaste vrijwilligers die ons willen
ondersteunen.

Stuur een (Parro)bericht of mailtje waarin je kort
aangeeft wie je bent, waarom je geïnteresseerd
bent en wat je graag zou willen doen, naar Joke
van Sliedregt (directeur)
via info.toren@dewaarden.nl o.v.v. ‘vrijwilliger.

Zo kan je De Toren bijvoorbeeld helpen met:

•

administratieve werkzaamheden

•

het onderhouden van ons mooie groene
schoolplein.

Voor meer informatie over de vacature kun je
contact opnemen met Joke
van Sliedregt via j.v.sliedregt@dewaarden.nl of
06-38331349.

Wij zijn ook regelmatig op zoek naar:

•

klusjesmannen of klusjesvrouwen

•

vrijwilligers die willen helpen bij
(naschoolse) activiteiten

•

hulp bij het versieren van de school.

Belangrijke
data

Vrijdag 15 oktober: Ouderkamer/ koffie-ochtend met directie
Woensdag 20 oktober: Vossenjacht / afsluiting Kinderboekenweek
Donderdag 21 oktober: studiedag Team – LEERLINGEN vrijdag
Vrijdag 22 oktober: Schoolreis
23 t/m 31 oktober HERFSTVAKANTIE

