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Nieuwsbrief november 2022 

Een groot licht 
Maandtekst  
Het volk dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien. Jesaja 9 vers 1a 
 
Het is geen gemakkelijke tijd. Als we het journaal op 
televisie bekijken of we zien de foto’s in de krant, 
dan is het mogelijk dat we er moedeloos van 
worden. Milieu, oorlog, personeelstekort en 
politieke spanning. Ook in de tijd van Jezus’ 
geboorte was het een donkere tijd. Romeinen 
hadden het voor het zeggen en mensen moesten 
op reis om zich in te schrijven in het dataregister.  
In onze maandtekst lezen we dat Kerst het feest 
van het LICHT betekent. Ook in deze donkere tijd 
zullen mensen hoop en vrede vinden rondom het 
Kerstkind. Deze hoopvolle verhalen van de 
geboorte van Jezus mogen wij de komende weken 
weer vertellen in de klas. Onderstaande foto heb ik 
gemaakt in het Mauritshuis in Den Haag. 
Rembrandt heeft de ontmoeting met Simeon 
prachtig geschilderd. Het licht valt op Jezus! 
 

 
   

Agenda December  
Maandag 5-12 = Sinterklaasfeest 
Maandag 12-12 = Verjaardag Femke  
Woensdag 21-12 = Kerstviering 18.30 tot 19.30 uur   
Vrijdag 23-12 = Onderbouw VRIJ  
 
Mededelingen 
• Sinterklaasfeest = Op 5 december vieren we 
FEEST omdat Sinterklaas en zijn Pieten naar onze 
school komen! Alle kinderen starten kort in de 
groep en gaan daarna naar het grote plein. Daar 
komen Sinterklaas met de Pieten aan. Gelukkig zijn 
alle problemen met zijn stoomboot opgelost, dan 
komt zijn aankomst bij ons toch helemaal goed.  
We vinden het erg TOV om Sinterklaas en de Pieten 
met veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s welkom 
te heten. Komt u ook kijken? We gaan er een mooi 
feest van maken! Aankomst 8.45 uur.  
• Kerstfeest = Woensdag 21 december vieren we 
Kerst met als thema ‘Het koninkrijk van God’. Alle 
ouders zijn van harte uitgenodigd in de groep van 
uw zoon/dochter. Op het plein wordt vooraf 
chocomel gedronken rondom een vuur op het 
plein.  
Welkom op het plein = 18.15 uur 🔥 
Start viering = 18.30 uur 
Einde viering = +/- 19.15 uur  
 
BLIJ 
Soms is het goed om op te schrijven waar we als 
team erg blij van worden:  
1) We hebben heel veel nieuw speelgoed 

gekregen waar de kinderen lekker mee kunnen 
spelen op het plein van Basisschool TOV.  

2) Mediatoren zijn gediplomeerd! 😊  
3) Groep 1/2 en groep 3/4 hebben een nieuw 

schoolbord gekregen en alle computers zijn 
voorzien van een nieuw scherm. Lekker werken 
voor de collega’s!  

4) Vorige week hebben we een mooie ochtend/ 
avond gehad met de ouders/verzorgers van 
onze school. Een prachtige opkomst waar ik blij 
mee ben.  



tov basisschool
Pr Willem-Alexanderpark 602

3905 DR Veenendaal

! 0318 522807

" tov@gavescholen.nl

 

5) Iedere week ontvangen we gratis fruit voor alle 
kinderen van school. Dat is iets om dankbaar 
voor de zijn.  

6) Deze maand hebben veel ouders ons geholpen 
met het schoolontbijt waar alle kinderen 
enorm van hebben genoten. Veel dank! 

7) Deze week zijn enkele groepen op Het Perron 
geweest om samen met de tieners pepernoten 
te bakken. Wat een PLEZIER! (Zie foto) 

8) Er is uiteraard nog veel meer te noemen. Waar 
bent u blij mee?  

 

 
 
 
Schoolplan 2022-2023 
Vanuit het schoolplan werken we dit schooljaar aan 
een aantal belangrijke doelen.  
1) TAO = Teamgerichte ArbeidsOrganisatie à We 

stellen de professionaliteit van de leerkracht 
centraal en de leerkracht werkt altijd vanuit 
het collectief met de collega’s. 

2) Taalactief 5 à In groep 4 tot 6 
werken we met de nieuwe 
methode van Taalactief. Een feest voor de 
collega’s en de kinderen in de klas.   

3) Nieuwe naam Basisschool TOV à Heeft u een 
goed idee om onze nieuwe naam bekend te 
maken? Laat het mij weten. TOV!  

4) Mijn Rapportfolio à MijnRapportfolio geeft 
een totaalbeeld van de ontwikkeling van het 
kind. De kinderen worden betrokken bij hun 
eigen ontwikkeling.  

Uitkomst Ouderavond  
Donderdag 24 november hebben ’s ochtends en  
’s avonds ouders meegedacht met de 
ontwikkelingen op school voor ons nieuwe 
schoolplan. Alle aanwezigen hebben de SWOT-
analyse ingevuld en deze uitkomsten worden de 
komende tijd geanalyseerd door de collega’s. Uw 
komst hebben we zeer gewaardeerd! 
 
NIEUW op school 
Vanaf 28 november start Lotte in groep 1. Van 
harte welkom en we hopen dat Lotte een prachtige 
tijd zal hebben op basisschool TOV.  
 
Regels inloop om 8.30 uur 
Het blijft belangrijk om te benoemen hoe belangrijk 
het is dat we op tijd kunnen starten. Om 8.25 uur 
gaat de eerste bel en lopen de kinderen naar 
binnen. De juf/meester staat bij de deur en zegt alle 
kinderen gedag. Als uw zoon/dochter te laat is, dan 
wordt dat belangrijke moment gemist. Daarnaast 
start direct om 8.30 uur de groep met een activiteit 
en een leerling die te laat is zorgt dat voor 
verstoring. Dringende oproep: Kom op tijd!  
 
Lopen ouders mee naar binnen?  
Groep 1/2 = Ouders lopen met het kind mee naar 
binnen.  
Groep 3 tot 8 = Alle ouders brengen hun kind 
(indien nodig) bij de buitendeur en daarna loopt uw 
kind zelf naar binnen.   
 
Adreswijziging  
Heeft u een adreswijziging of een nieuw mailadres? 
Laat het ons weten: adm.tov@gavescholen.nl 
 
Contact 
Locatieleider Jan-Jaap Vermeer 
Pr. Willem-Alexanderpark 602 
T: 0318-522807 
E: tov@gavescholen.nl  
W: tov.gavescholen.nl 
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Diplomering mediatoren 
Alle mediatoren hebben hun handtekening gezet 
op het diploma van De Vreedzame School. Een leuk 
moment samen met de ouders. Als schoolleider is 
dit een belangrijk moment omdat je weet dat deze 
kinderen zoveel hebben geleerd over zichzelf en 
andere kinderen. Met groot plezier laat ik 
onderstaande foto’s zien. Hiep-Hiep-Hoera! 
 


