
tov basisschool
Pr Willem-Alexanderpark 602

3905 DR Veenendaal

! 0318 522807

" tov@gavescholen.nl

 

Nieuwsbrief september 2022 

ZIEN?! 
Kunt u 1 woord bedenken wat u belangrijk vindt in 
de opvoeding van uw kind(eren)? Op school 
hebben we er 5 bedacht (kernwaarden) en deze 
vindt u op de ramen voor het lokaal van groep 5/6. 
Zelf vind ik het woord ‘zien’ erg belangrijk. 
Onderwijs ontstaat op die plek waar we kinderen 
ten volle willen zien. Wat is uw woord? Misschien 
een leuk gespreksonderwerp tijdens het eten 
vanavond.   
 
Maandtekst  
U bent het licht van de wereld. Matt. 5 vers 14 
 
Schoolfotograaf 
Ik ben gewend om de fotograaf in de eerste 
schoolweek te reserveren. Dat heb ik ook gedaan 
voor volgend jaar en voor nu komt hij in januari.  
18-01 = Schooljaar 2022/2023 
23-08 = Schooljaar 2023/2024 
 
Agenda 
Dinsdag 4-10 = Start Kinderboekenmaand 
Woensdag 12-10 = ANWB Streetwise 
Maandag 17-10 = Theater (groep 5/6) 
24-10 tot 28-10 = Herfstvakantie 
Woensdag 2-11 = Dankdag in de kerk 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Op de scholen van Onderwijsgroep GAVE: 
Rehobothschool, Patrimoniumschool, Basisschool 
TOV en De Bron willen we de kinderen op een zo 
goed mogelijke manier lesgeven en begeleiden in 
het zelfstandig worden. Dit doen we met veel 
plezier en proberen we op een zo goed mogelijke 
manier te doen. Er gaat veel goed maar er zijn ook 
zaken die we kunnen verbeteren. 
 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
kwaliteit van ons onderwijs willen wij de kinderen 
van de groepen 6, 7 en 8, leerkrachten en ouders 
vragen om begin oktober een digitale enquête in te 
vullen. Deze enquête zal bestaan uit ongeveer 80 
vragen. 4 jaar geleden hebben we op de GAVE 

scholen een soort gelijke enquête gehouden. De 
resultaten van de enquête zullen op een later 
moment met u gedeeld worden en worden mede 
gebruikt als onderlegger voor het strategisch 
beleidsplan van Onderwijsgroep GAVE en de 
schoolplannen van de individuele scholen.  
 
Begin oktober krijg u een mail met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. In deze mail staat 
de link die verwijst naar de enquête. Het is van 
groot belang dat zoveel mogelijk enquêtes worden 
ingevuld. Alvast hartelijk dank voor het invullen van 
de enquête.  
 
Pfff • Theater de Lampgiet 
Maandag 17 oktober gaat groep 
5/6 naar Theater de Lampegiet 
en genieten de kinderen van de 
voorstelling Pfff. Een bijzondere 
en vrolijke voorstelling over 
klimaatverandering. 
 
Adreswijziging  
Heeft u een adreswijziging of een nieuw mailadres? 
Laat het ons weten: adm.tov@gavescholen.nl 
 
MR 
De MR vergadert 5 oktober. Heeft u een punt wat 
besproken moet worden? mr@gavebeatrix.nl  
 
Ouderwerkgroep 
Op Basisschool TOV werken we met een 
ouderwerkgroep. Deze werkgroep helpt de school 
met schoolactiviteiten zoals schoolfruit, 
schoolontbijt, Koningsspelen enz. De 
contactpersoon hiervan is Jessica Weber met 
kinderen in groep 2, 5 en 7. Vraag haar gerust om 
meer informatie. Wilt u ook meedraaien in de 
ouderwerkgroep, geeft u zich dan op bij Jessica of 
bij mij via tov@gavescholen.nl  
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Kinderboekenmaand 
Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en 
krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in de 
tuin zetten. Maar je samen ook realiseren hoe 
kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen om 
haar te beschermen. De natuur is vaak een bron 
van inspiratie voor kinderboeken. Het thema van de 
Kinderboekenmaand is Gi-ga-groen! 
De komende week wordt u hierover verder 
geïnformeerd door de leerkracht en er zullen 
ouders voorlezen op onze school.  
 
Dinsdag 4 oktober om 8.30 uur starten we met 
elkaar op het schoolplein. We gaan op zoek naar 
kleine beestjes en er wordt natuurlijk iets gedaan 
met boeken. J 

 

 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Iedere eerste donderdag van de 
maand van 13.30 tot 14.30 uur 
is Nienke van het CJG aanwezig 
om met u in gesprek te gaan als 
er zorgen zijn in het gezin. Denk 
hierbij aan vragen over 
opvoeding of ondersteuning 
met de kinderen. Welkom! 
 
 
 
 

Sponsorkinderen Woord & Daad 
Iedere week halen we 
zendingsgeld op voor twee 
kinderen. Prachtig dat we twee 
kinderen kunnen helpen met 
voeding en onderwijs. Vanaf 
deze maand hebben we een 
nieuw meisje Lovemitha 
toegewezen gekregen. 
• Lovemitha Emile (5 jaar) = NIEUW (foto) 
• Baké Aimé (17 jaar)  
 
Contact 
Locatieleider Jan-Jaap Vermeer 
Pr. Willem-Alexanderpark 602 
T: 0318-522807 
E: tov@gavescholen.nl  
W: tov.gavescholen.nl  
 


