
 

Torenpraat 
Schooljaar 2021-2022 

 

Themaweek  
“Lekker in je vel en in je hoofd” 

De afgelopen week stond de bovenbouw-unit in het teken van het 

mentale en fysieke welbevinden van onze leerlingen. Het één kan 

niet zonder het ander: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam.’ 

Diverse thema’s zoals zelfvertrouwen, motivatie, mindset, talenten 

en kwaliteiten kwamen aan bod.  

De kinderen hebben deze week met verschillende challenges 

ervaren dat je met een ‘groei-mindset’ meer kan dan je in eerste 

instantie zelf denkt te kunnen, dat je met behulp van een 

ademhalingsoefening en gerichte gedachtenoefening met een goed 

gevoel de dag in stapt èn alle kinderen hebben vandaag een 

cadeautje (dat niets kost) voor een ander meegenomen. Alle 

kinderen hebben mogen ervaren dat iets doen voor een ander, 

gewoon omdat je dat wilt, niets hoeft te kosten en veel voor een 

ander kan betekenen. En jezelf ook een goed gevoel geeft!  

We hebben de themaweek afgesloten met een gezellige, 

gezamenlijke gezonde lunch. 

 

 

 
Klassewerkplek 

v/h jaar 2022 

De Toren heeft meegedaan aan 
het onderzoek Klassewerkplek.  

Onder het team is onderzocht is 
onderzocht in hoeverre onze 
professionals lekker in hun vel 
zitten. Immers, blije 
leerkrachten zijn beter in staat 
om leerlingen beter te laten 
presteren. 

Op De Toren  

• zijn onze professionals 
goed in staat om 
voldoende rust en 
structuur te bieden;  

• werken leerkrachten die 
zichzelf willen 
ontwikkelen op basis van 
bewezen effectieve 
didactiek en lesmethoden 

• èn staat iedereen met 
veel plezier voor de klas.  

 

We mogen dit hele schooljaar het 
predicaat ‘Klassewerkplek 2022’ 
met trots uitdragen! 

 
 

  

April 2022 



 

Nieuwe koptelefoons 

Cadeautje voor elk kind 
Zoals jullie weten wordt er op De Toren regelmatig gewerkt op een Chromebook. De koptelefoons die we 

altijd gebruiken zijn van iets mindere kwaliteit. Maar we willen op De Toren graag dat alle kinderen met 

een goede koptelefoon kunnen werken. Daarom hebben we het Jeugdeducatiefonds gevraagd om ons te 

helpen.  

 

En wat een geluk, we hebben budget gekregen om voor al onze leerlingen nieuwe, goede, koptelefoons aan 

te schaffen! Hier zijn we ontzettend blij mee, maar het vraagt ook wel iets van onze leerlingen. Daarom 

worden er met de kinderen duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik en de omgang met deze 

koptelefoons. Hier willen we u ook van op de hoogte brengen, zodat u met uw zoon/dochter wellicht het 

thuis ook eens kunt bespreken. 

 

Afspraken koptelefoon: 

 

• Iedere leerling krijgt in leerjaar 3 een eigen koptelefoon. Deze wordt voorzien van naam en netjes 

opgeborgen op de afgesproken plaats.  

• Deze koptelefoon is bedoeld om t/m leerjaar 8 mee te werken. 

• Mocht de koptelefoon tussentijds stuk gaan, is er de mogelijkheid om via school een nieuwe 

koptelefoon aan te schaffen. Deze kost 5 euro. 

• De koptelefoons blijven eind leerjaar 8 op school. 

 

Op deze manier hopen we dat de kinderen extra lang plezier hebben van deze mooie koptelefoons. 

 

  

  



 

Koningsspelen 

Voel je fit! 
Dit schooljaar worden de Koningsspelen op vrijdag 

22 april gezamenlijk met alle scholen in 

Zevenbergen gehouden. De laatste keer dat we dit 

gezamenlijk en op deze manier hebben kunnen 

vieren was in 2018. 

MeerMoerdijk organiseert in samenwerking met de 

Zevenbergse verenigingen een leuke, gezellige en 

vooral sportieve dag voor alle leerlingen.  

Voor de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4 wordt 

er van alles in en om de school georganiseerd.  

De kinderen vanaf leerjaar 5 zullen -net als in 2018- 

op de fiets langs de verschillende verenigingen 

gaan. Zij zullen de hele dag verschillende sporten 

en activiteiten doen. MeerMoerdijk zorgt ervoor dat 

alle kinderen uit Zevenbergen op een veilige manier 

van plek naar plek kunnen fietsen.  

Maar, we kunnen deze dag uw hulp nog goed 

gebruiken! We zoeken nog ouders die kinderen 

willen begeleiden. Op het schoolplein (leerjaar 1 

t/m 4) of om een groepje (op de fiets) te 

begeleiden.  

U kunt zich opgeven via Parro! 

 

 

Mocht uw kind niet in het bezit zijn van een fiets, 
laat u het dan even weten aan de juf?  

  

 

 

 

Samen Lerend Ontwikkelen 

Foto’s: Koningsspelen 2018 


