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Corona-update
MB-unit in quarantaine
De afgelopen weken hebben we u via extra brieven op de hoogte
gehouden van de nieuwe, aangescherpte richtlijnen rondom
Corona.
Al weken is het spannend op onze school: we hebben te maken
met strengere richtlijnen. Bij klachten moet iedereen thuisblijven
en zich laten testen. Dit geldt ook voor ons personeel. Ondanks
dat veel juffen afwezig zijn geweest i.v.m. testen, quarantaine of
zelfs Covid-besmettingen, is het ons steeds gelukt om onderwijs te
blijven verzorgen aan de kinderen.
Afgelopen week liep het aantal besmettingen in de middenbouw
op. Daarom hebben we gisteren, in overleg met de GGD, besloten
dat de middenbouw-unit in quarantaine moet. Alle kinderen uit de
middenbouw zitten tenminste tot en met 7 december in
quarantaine. Vanaf die dag kunnen zij zich laten testen, en bij
een negatieve test zijn ze weer welkom vanaf donderdag 9
december. Tot 9 december krijgen de kinderen uit de
middenbouw thuisonderwijs.
Zelftesten
In de bijlage zit een extra brief over het zelftesten voor kinderen
vanaf leerjaar 6. Naar verwachting worden deze testen volgende
week geleverd en ontvangen kinderen vanaf het 6e leerjaar 2
zelftesten per week. Om verdere besmettingen tegen te gaan
willen we iedereen vragen om -wanneer de testen beschikbaar
zijn- 2 keer per week thuis preventief een zelftest uit te voeren.
Vanaf as. maandag mogen kinderen met milde klachten en een
negatieve zelftest in sommige gevallen naar school komen. Leest
u alstublieft de brief hiervoor!
Meer informatie
Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op
www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op de website van
ouderorganisatie Ouders & Onderwijs:
www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten

Dank u…
Sinterklaasje!
Wat een feest was het afgelopen
woensdag op onze school toen
Sint en zijn pieten ons een
bezoek brachten.
We zagen ’s morgens al wel dat
Sint in de buurt was…Ozosnel had
namelijk wat achtergelaten op
het schoolplein. Niet zo netjes
dat het niet was opgeruimd.
Gelukkig hebben alle kinderen
een hele fijne dag gehad met
liedjes, lekkers en een
cadeautje. Ook de kinderen (en
zelfs een paar ouders) die
thuisonderwijs volgen, konden de
dag meemaken via de computer.
Leuk om te zien dat iedereen zo
betrokken was bij deze dag!
Mochten jullie van het weekend
nog Pakjesavond vieren thuis:
namens het hele team een fijn
weekend toegewenst!
Groetjes,
Joke v Sliedregt

Let op! Aanstaande maandag mogen de kinderen een uurtje
uitslapen.
We hebben deze dag een verlengde inloop tot 09.30 uur.

Gezonde school
Vanuit de werkgroep
Sinds het begin van dit schooljaar hebben we op De Toren een werkgroep Gezonde School. In deze
werkgroep zitten 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 medewerkers van de GGD.
• De ouders zijn: Tiziana (moeder van Max), Charissa (moeder van
Marijn, Camiel, Jules, Jelte en Kris) en Kim (moeder van Jara).
• De medewerkers van de GGD zijn: Toos (jeugdverpleegkundige) en
Heidy (adviseur preventie & gezondheid).
• De personeelsleden zijn: Malou (leerkrachtondersteuner), Claire
(leerkracht) en Victorine (intern begeleider).
De Toren is een Gezonde School.
• We eten daarom groente en/of fruit. We mogen al een aantal jaar meedoen met het programma
van EU-schoolfruit. We ontvangen in de maanden november tot en met april 3 porties groente/
fruit per week.
• Sinds vorig schooljaar is er een watertappunt op het schoolplein. In
september hebben we meegedaan aan de Kraanwaterdag.
• Er is extra aandacht voor bewegen door bijvoorbeeld de inzet van
pleintjessport.
• Aan het begin van het schooljaar is de folder “Geen rommel in je
trommel” van de GGD mee naar huis gegeven. (https://jogg-breda.nl/wpcontent/uploads/2021/08/3.-7538-boekje-geen-rommel_westbrabantvoedingscetrum_lr.pdf)
• Op de website staan 3 beleidsstukken m.b.t. De Gezonde School.
(https://detoren.dewaarden.nl/medezeggenschap) en op https://www.gezondeschool.nl/ vind je
algemene informatie m.b.t De Gezonde School.
Wij willen graag samen een vervolg geven aan al deze gezonde ontwikkelingen die er al op De Toren zijn.
We gaan na de kerstvakantie starten met de volgende zaken;
• Op dinsdag gaan we in de ochtendpauze water drinken. Kinderen nemen een fles water mee of
een plastic beker die ze onder de kraan kunnen vullen. We hebben voor de dinsdag gekozen,
omdat we deze dag bewegingsonderwijs hebben;
• De voorverpakte traktaties gaan mee naar huis. Op deze manier heb je als ouder zicht op wat er
getrakteerd wordt en kun je kiezen wanneer de traktatie wordt opgegeten.
Wij hopen dat we als ouders en school samen een voorbeeld voor onze kinderen kunnen zijn. Zij zijn
de toekomst!
Mocht je vragen hebben, laat het ons weten.
Werkgroep Gezonde School

Donkere
dagen….

De ouderraad heeft in samenwerking met Emmaus Langeweg heel veel
mooie ‘nieuwe’ kerstversiering bij elkaar verzameld. Hierdoor kunnen we in
deze donkere dagen voor kerst de school gezellig in kerstsferen brengen.
Wij willen de Emmaus en de OR heel erg bedanken hiervoor!
De ouderraad is nog op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Stuur een
mailtje naar or.toren@dewaarden.nl of spreek Juf Cobi even aan.

Ouderkamer
Thema Voeding
Op donderdag 9 december as. staat er van 13.00 tot 13.45 uur een ouderkamer gepland over het
thema voerding. Deze ouderkamer wordt verzorgd door Toos de Moor, jeugdverpleegkundige
van de GGD.
De ouderkamer zal deze keer online gehouden worden. U kunt zich, via de agenda in Parro nog
opgeven voor deze bijeenkomst. Tijdens de ouderkamer-bijeenkomsten, zowel fysiek als online,
staat het ontmoeten centraal. Wij gaan deze middag graag met elkaar in gesprek rondom het
thema voeding. Vragen die tijdens deze bijeenkomst gesteld kunnen worden: wat kun je doen als
jouw kind een moeilijke eter is? Of wat is nou precies gezonde voeding? Welke regels hanteert u
thuis als het om eten gaat? Meldt u zich aan via Parro? We vinden het fijn wanneer we 8 á 10
ouders hebben, zodat er een mooi gesprek kan ontstaan.

