
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de derde Torenpraat van dit schooljaar.  
 

Veel informatie krijg je via Parro. In de Torenpraat informeren we jullie graag over 

algemene zaken die de hele school aangaan. 

 

Klusploeg 

We doen hier een oproep aan ouders die ons willen helpen bij het 

uitvoeren van klusjes. We denken als eerste aan het bijhouden van het 

schoolplein en het tuinonderhoud.  Ook in de school zijn er wel klussen 

uit te voeren. De klussen kunnen gedaan worden onder schooltijd maar 

misschien maken we er een klusochtend van op een zaterdagmorgen. 

Wil je meehelpen met klussen? Stuur dan een berichtje naar onze 

conciërge Gerda via g.laurijsse@dewaarden.nl . We bekijken met elkaar 

wanneer er geklust gaat worden. 

 

Vanuit het CJG: 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Wellicht zijn wij voor sommige een bekend gezicht en voor andere nog niet. Vandaar dat we ons 

graag willen voorstellen. We werken voor het CJG en hebben ieder een taak in dit geheel. 

Want opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten 

dat u er als ouder/verzorger niet alleen voor staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan helpen 

wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien. Het 

CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, verlegenheid, agressie en drugs. Maar ook 

over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit en nog veel meer. Het CJG werkt samen met de 

school en andere partners met als doel om zo efficiënt mogelijk zorg in te zetten voor jullie als 

gezin of voor uw kind. 

 

 

De jeugdprofessional: Esther de Moor:  

Mijn naam is Esther de Moor en ik ben jeugdprofessional bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Moerdijk. Ik 

ben verbonden aan een aantal scholen in de gemeente Moerdijk 

waaronder basisschool de Toren. Daarnaast werk ik nauw samen 

met de GGD (jeugdverpleegkundige Toos de Moor) en Meer 

Moerdijk (jongerenwerker Lisette Stoelman). 

Een van de taken van een jeugdprofessional is de zorgvraag goed in 

kaart brengen. Soms verleent de jeugdprofessional zelf hulp aan 

huis door bijvoorbeeld een ambulant traject te starten. Ook kan de 

jeugdprofessional doorverwijzen naar meer specialistische zorg als 

bijvoorbeeld een onderzoek wenselijk is. Uiteraard altijd in overleg 

met de ouder(s)/ verzorger(s). 
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De jeugdverpleegkundige: Toos de Moor   
Mijn naam is Toos de Moor en ik ben jeugdverpleegkundige bij de GGD in 
de gemeente Moerdijk. Jullie kunnen mij tegenkomen op alle 
basisscholen in de gemeente Moerdijk (waaronder de Toren). Voor uw 
school betekent dit, dat ik samenwerk met Esther en Lisette. 
De GGD West Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle 
kinderen van 5-6 jaar en 10-11 jaar. 
Wij voeren de vaccinaties uit die de kinderen t/m 18 jaar nodig hebben.  
 
De jeugdverpleegkundige ondersteunt scholen zodat kinderen gezond en 
veilig kunnen leren en spelen. Of het nu gaat om sport en beweging, een 
gezonde leefstijl, vragen die gaan over opvoeden van kinderen of hulp bij 
ingrijpende gebeurtenissen. Dit gaat altijd in overleg met ouder(s)/ 
verzorger(s). 

De jongerenwerker: 
Mijn naam is Lisette Stoelman en ik ben jongerenwerker voor de scholen in 
Moerdijk en zo ook voor de Toren. Als jongerenwerkers werken we in een 
grijs gebied. We zijn veel op scholen, maar zijn geen docent. We zijn 
betrokken bij hulpvragen, maar zijn geen hulpverlener. We ondersteunen bij 
jeugd overlast maar zijn geen handhaver. We helpen bij de ontwikkeling en 
opvoeding van kinderen, maar zijn geen ouders. Wij zijn er voor de leeftijd 
van 4-23 jaar, met diverse activiteiten binnen en op straat. Heb je als ouder(s) 
/ verzorger(s) een vraag over de opvoeding/welbevinden van uw kind? Neem 
dan gerust contact een van ons op. 
 
Op de Toren kunt u binnenkort gebruik maken van de inloopspreekuren 
verzorgd door een van onderstaande medewerkers vanuit het CJG. U kunt als 
ouder vrijblijvend binnen lopen. Het spreekuur is de volgende maandagen 

tussen 8.00 en 9.00 uur; 
- 3 april  Esther en Toos 
- 8 mei   Esther en Toos 
- 15 mei  Esther 
- 22 mei   Toos 
- 5 juni   Esther en Toos 
- 12 juni   Toos 
- 19 juni   Toos 
 
Misschien tot ziens 

Van de ouderraad 

De ouderraad heeft de afgelopen weken weer heel hard gewerkt. De school wordt steeds 

aangepast aan het thema van de school. Na de Kerst en carnaval is de school nu versierd 

voor Pasen en het voorjaar. 

Aanstaande vrijdag is het discotijd en de ouderraad heeft  alweer plannen gemaakt voor 

het vieren van Pasen, de Koningsspelen de avondvierdaagse en er wordt nagedacht over 

de jaarafsluiting. 

Deze activiteiten kunnen niet gedaan worden zonder de 

vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is € 45,- 

voor het gehele schooljaar en €30,- als uw kind gestart is na 

de Kerstvakantie. We vragen u deze ouderbijdrage, als u dat 

nog niet gedaan heeft, over te maken op banknummer NL 78 

RABO 0159 8951 97.  Betalen in delen is mogelijk.  

 

 
 



Oproep van de Ouderraad 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders!  Nu zitten er alleen ouders uit de onderbouw in de 
ouderraad. 
Vind je het leuk om samen met andere ouders leuke activiteiten voor de kinderen  te organiseren en uit 
te voeren? Stuur dan een berichtje naar or.toren@dewaarden.nl 

 
Welkom op school 

Deze kinderen zijn na de Kerst bij ons op school gekomen: 

Bunmi  OB unit 

Oscar  OB unit 

Noa Leigh  OB unit 

Alaa   MB unit 

Yamen  BB unit 
Husna  OB unit 
Lean   OB unit 
Huda  OB unit 

 
Schoolfotograaf 
Het was nog even spannend want de schoolfotograaf waar we mee af hadden gesproken is ziek.  
Gelukkig hebben we een andere fotograaf kunnen vinden die ook op woensdag 29 maart kan komen. 
Via Parro krijgt u binnenkort meer informatie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

’50-dingen’ boek 
In de week van 24 april t/m 26 april krijgen alle kinderen in groep 3 hun eigen (gratis) exemplaar van het 
boek ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde in de gemeente Moerdijk. Dit boek is 
ontwikkeld door Petra Wevers van KrachtigBuiten en IVN Etten-Leur e.o. in samenwerking met Stichting 
Buitenmakelaar.  
 
Het boek stimuleert kinderen (meer) buiten te spelen, met een lijst van 50 buitenactiviteiten. Alle 
activiteiten kunnen hier in de buurt worden gedaan. Er zit ook een kaart van de omgeving bij met ideeën 
voor plekken om buiten te kunnen spelen.  
 

Heb je een kind in groep 3? Laat je kind het boek gebruiken als inspiratiebron: de buitenwereld hier in de 
omgeving biedt zoveel mogelijkheden! Voor meer informatie zie deze link met ook een leuk filmpje. 
 

Heb je een kind in groep 4 t/m 8 en wil hij/zij een eigen ’50-dingen’ boek? Het is ook los te koop. Stuur 
dan een mailtje naar info@krachtigbuiten.nl.  
 
Veel buitenspeelplezier!  
Met speelse groet, 
Petra Wevers KrachtigBuiten –  
06-40971432 

 

https://krachtigbuiten.nl/projecten/50-dingenboekje/50-dingen-moerdijk/


Belangrijke dagen 
 
22 maart 2023  start Ramadan  

24 maart 2023  Disco verzorgd door de ouderraad 

28 maart 2023  MR vergadering  

29 maart 2023  Schoolfotograaf  (trek kleurige kleren aan.) 

7 april  2023  Goede vrijdag. De kinderen zijn vrij 

10 april 2023  2e Paasdag . De kinderen zijn vrij 

15 april 2023  praktisch verkeersexamen leerjaar 7 

20 april 2023  einde Ramadan  

21 april 2023  Koningsspelen en Suikerfeest 

24 april – 8 mei 2023  mei vakantie 

12 mei 2023  Schoolreisje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar een klein voorproefje van  het liedje van dit jaar.  Ziggzagg          

https://www.tiktok.com/@vakantieparkbeerzebulten/video/7211546931300977926

