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We zijn gestart 
Dit is de eerste Torenpraat van dit schooljaar. We 

zijn alweer 6 weken op school en we kunnen 

zeggen dat de kop eraf is. De kinderen kennen 

inmiddels hun klasgenootjes en hun leerkrachten 

en hebben hun plekjes in de stamgroepen 

gevonden. We hebben de eerste weken veel 

aandacht besteed aan de groepsvorming. Deze 

eerste weken van het schooljaar noemen we de 

gouden weken. 

 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt 

zeker voor de groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar. Na de vakantie moeten de 

kinderen weer wennen aan elkaar, aan de 

nieuwe groep en aan de leerkrachten. Welke 

regels zijn er in de klas en welke afspraken 

worden er gemaakt. Daarom is dit een 

belangrijke tijd om een goede sfeer in de klas 

te maken. Daar heb je de rest van het jaar 

plezier van.  De kinderen hebben d.m.v. Klas 

en TeamBouwers gewerkt aan de 

groepsvorming. Het goed kunnen samenwerken 

en samen kunnen spelen. 

Taalunit 
Sinds maart 2022 ontvangen we kinderen uit de hele wereld, voor het leren van de 

Nederlandse taal. Een groot deel van deze doelgroep is vanuit een oorlogssituatie naar 

Nederland gekomen, maar er zijn ook leerlingen die vanwege het werk van hun ouders 

naar Nederland verhuisd zijn. De Taalunit ontvangt kinderen uit de hele gemeente 

Moerdijk. 

Er wordt lesgegeven door gespecialiseerde leerkrachten die kennis hebben van 
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taalontwikkeling. Het doel is om de kinderen in 40 tot 60 school weken het Nederlands te 

leren spreken, lezen en rekenen, zodat zij op een goede manier kunnen instromen in het 

regulier onderwijs. Vorig schooljaar zaten de kinderen van de taalunit ’s middags in de 

stamgroepen. Hierbij zaten de kinderen van 6 tot en met 12 jaar bij elkaar in één groep.  

 

Dit jaar is er voor gekozen om de kinderen van 5 en 6 jaar op te vangen in de onderbouw 

unit. De oudere buitenlandse kinderen worden opgevangen in de taalunit. Omdat in deze 

groep aan het begin van het schooljaar 28 kinderen zaten, hebben we de groep gesplitst. 

De kinderen kunnen daardoor meer op hun eigen niveau les krijgen. Inmiddels vangen we 

39 kinderen op uit Oekraïene, Roemenië, Rusland en Afghanistan.  

We hebben voor deze Taalunit nieuwe collega’s kunnen benoemen. Bij leerjaar 3 is juf 

Femke komen werken. Voor de taalunit zijn meneer Paul, juf Maybritt en juf Glenny 

aangenomen. Behalve voor de kinderen van de taalunit kunnen deze extra mensen ook 

andere kinderen ondersteunen. Een mooie aanwinst dus voor de 

Toren. 

 

   

    

           Meneer Paul    Juf Femke            juf Maybritt           juf Glenny 

Van de ouderraad 
Dinsdag 27 oktober is er een overleg geweest met juf Elly en de ouders van de Ouderraad 

(OR). Er is besproken hoe de OR er financieel voorstaat, welke activiteiten er dit jaar 

georganiseerd gaan worden en hoe we ouders meer kunnen betrekken bij de school. 

De ouderraad heeft nu de volgende leden: 

Kim, Marie-Louise (ouders ob)  

Chantal, Sylvia, Lita, Kim (ouders mb en ob). 

Cobi (juf ob) 

 

We willen opnieuw het belang van de vrijwillige 

ouderbijdrage benoemen. De ouderraad schreef al:  

U krijgt binnenkort bericht over de vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage kunnen we 

toffe dingen voor de kinderen organiseren..  

Wij gebruiken deze bijdrage voor o.a. de sinterklaasviering, schoolreisje en alle andere 

feestdagen. Zonder bijdrage van de ouders kunnen we dit niet doen. 

 

Heb je de ouderbijdrage al betaald dan willen we je daar hartelijk voor bedanken. Heb je 

nog niet betaald, dan vinden we het heel fijn als je dat nog wilt doen.   

Het betaalverzoek is via Parro verstuurd. 

Ps. Mocht je wel willen bijdragen maar lukt dat nu niet? Geef dat gerust bij ons of de 

leerkracht aan. Wij denken dan graag mee voor een oplossing. Betalen in termijnen is 

mogelijk. 



Van de MR 
Ook de Medezeggenschapsraad (MR) is bij elkaar gekomen. De MR bestaat uit personeel en 

ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van 

de vrijwillige ouderbijdrage. 

De MR heeft gesproken over de schoolgids, de jaarplanning, de verkeersveiligheid rond de 

school en de financiën. De leden van de MR zijn: 

namens de ouders Kim Goethart en Lenneke Derks 

namens het personeel. Juf Victorine en juf Manon.   

Juf Elly sluit indien gewenst aan als adviseur van de MR 

Op voeten en fietsen naar school 
 

Het kan bij de start en na schooltijd erg druk zijn bij de school. We 

willen u daarom vragen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets 

naar school te komen. Hoe zou het er uitzien zonder al die auto’s 

tijdens het brengen en halen? 

 

 

Van Kibeo 

Welkom bij Kibeo De Toren  

Nieuwe vriendjes maken en spelenderwijs leren. Bij 

de opvang van Kibeo De Toren kan dit allemaal en 

wordt uw kind met open armen ontvangen. Op de 

Voor Schoolse opvang kan het kind de dag rustig 

beginnen. Na schooltijd krijgt het kind alle ruimte 

om zijn of haar talent te ontdekken met leuke en 

leerzame activiteiten. Samen met vriendjes en 

vriendinnetjes aan de slag, niet alleen leuk maar zo 

leren ze ook samenwerken.  

Wij zijn een kleinschalige opvang met een eigen 

BSO ruimte gevestigd in basisschool De Toren 

waarmee we nauw samenwerken.  

Vanaf 26 september 2022 hebben we alle dagen BSO 

van 14.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur. De 

Voorschoolse Opvang is er van dinsdag t/m vrijdag 

van 7 tot 8.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen kan 

er ook op maandag VSO komen. De peuteropvang is 

er van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.  

Wilt u graag meer informatie over onze opvang dan bent u altijd van harte welkom op de 

locatie of via ons telefoon nummer 06 86864817 .  

Uw kind aanmelden kan via de site van Kibeo of klantrelatie op nr 0113 760250. 



 Een afspraak maken met juf Elly 
 

Wilt u iets bespreken met de directie (juf Elly)? Loop dan even binnen 

of mail om een afspraak te maken. Juf Elly werkt op maandag om de 

week, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om de week. Het 

mailadres is info.toren@dewaarden.nl  

Juf Elly staat regelmatig voor schooltijd op het plein. Spreek haar 

gerust aan. 

 

Welkom op school 
We hebben de volgende kinderen in de periode van 5 september  tot 17 oktober mogen 

verwelkomen op onze school: 

Mason    OB unit 

Lisa    Taal unit 

Leonard   Taal unit 

Melissa    Taal unit 

Soof    OB unit  

Naomi    OB unit  

Sara    Taal unit  

Sana    OB unit 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 18 oktober     Studiedag. De kinderen zijn vrij! 

vrijdag 21  oktober    afsluiting kinderboekenweek GiGaGroen 

maandag 24 oktober/m zondag 30 oktober Herfstvakantie 

donderdag 3 november   Bezoek tentoonstelling kinderboerderij 

vrijdag 4 november    Techniek in de onderbouw en in de middenbouw 

dinsdag 8 november    informatieavond groep 6,7 en 8 (ouders+leerlingen) 

vrijdag 11 november    Techniek in de onderbouw en in de middenbouw 

maandag 14 t/m vrijdag 18 november Week van de tussentijdse voortgangsgesprekken 

dinsdag 22 november    MR vergadering 

woensdag 23 november   Kijkmiddag van 13.15 tot 14.00 uur 

Vrijdag 25 november    Studiedag. De kinderen zijn vrij! 

 

 

 

Namens het team van de Toren: 


