
 

Torenpraat 
Schooljaar 2021-2022 

 

Ouderkamer 
Met het CJG en de GGD 

Op De Toren vinden we een gezamenlijke betrokkenheid rondom uw kind belangrijk. Dit doen 

wij door externe partijen zoals CJG, GGD en meer Moerdijk uit te nodigen op De Toren, zodat 

zij met ouders en onderwijsprofessionals in gesprek kunnen.  

 

Sinds dit schooljaar is die mogelijkheid er middels de ouderkamer. We hebben gemerkt dat 

deze ouderkamer niet aansluit bij wat we willen bereiken. Daar gaan we mee stoppen.  

 

Gelukkig zijn er manieren waarop we elkaar wèl ontmoeten en het gesprek aan kunnen gaan.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de werkgroep Gezonde School. 

 

 

Hierin gaan ouders, GGD medewerkers en onderwijsprofessionals in gesprek over bijvoorbeeld 

gezonde voeding, beweging, traktaties en het bevorderen van het drinken van kraanwater.   

 

Tijdens de fysieke inloop zijn externe partijen aanwezig in het gebouw. Zo kun je als ouder 

snel in gesprek met bijvoorbeeld de jongerenwerker, de jeugdverpleegkundige en de 

jeugdprofessional.  

 

We willen de momenten waarop het mogelijk is om op De Toren in gesprek te gaan met een 

externe partij uitbreiden. Op één van de middagen waarop de voortgangsgesprekken 

plaatsvinden, kunt u hen in het gebouw ontmoeten.  

 

Laten we, door samen in gesprek te blijven, ervoor zorgen dat onze kinderen zich ontwikkelen 

in een omgeving waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn.   

 

Tot snel!  
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Kibeo De Toren 

Peutergroep en opvang 
Op voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30u 

beginnen we de dag vaak rustig met een spelletje 

of gewoon lekker kletsen. 

 

De peutergroep heeft een aantal nieuwe peuters 

erbij gekregen waardoor we bijna aan het maximale 

aantal kinderen zitten op een dag.  

De kinderen leren op dit moment veel van het 

thema “ Winter” en van het boek “ Vos gaat een 

stukje rijden” vanuit de voorleesdagen. 

 

De BSO mist juf Susanne, zij werkt nu in Klundert. 

Gelukkig is daar juf Yvonne die op dinsdag en 

donderdag de BSO begeleid en op vrijdag juf 

Monique. Gelukkig vinden de kinderen die juffen 

ook wel lief. Yvonne en Monique zijn dus het 

aanspreekpunt voor deze locatie Kibeo De Toren. 

 

 

 

Belangrijke 
data 

16 maart         Schoolfotograaf 

23 maart         Ouderavond BB-unit, start 19.00 uur  

28 maart         Start Thema-week bovenbouw-unit: Lekker in je vel én in je             
                      hoofd 

 


