
 

Nieuwsbrief januari 2023 

Vrolijke foto’s 
Maandtekst  

Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, 

heb haar lief en zij zal je beschermen. 
Spreuken 4 vers 6 

 
De vrolijke groeps- en pasfoto’s zijn weer gemaakt 

door de schoolfotograaf. Vanwege de AVG kan ik ze 

hierboven niet tonen, vandaar een vrolijke 

teamfoto.       Binnenkort ontvangt u de brief 

waarmee de foto’s besteld kunnen worden. Na de 

zomervakantie komt de fotograaf opnieuw en 

kunnen ook de gezinsfoto’s worden gemaakt.  

 

Agenda Februari 2023  

Vrijdag 03-02 = Rapport 1 

06-02 of 07-02 = Groep 3/4 Theater de Lampegiet 

Maandag 13-02 = Gespreksmoment ouders 1 

Donderdag 16-02 = Gespreksmoment ouders 2 

Woensdag 20-02 = Deze week Kindgesprekken 

22-02 tot 03-03 = Voorjaarsvakantie 

Woensdagochtend 8 maart = Biddag (alle ouders 

zijn hierbij uitgenodigd in de Sionskerk) 

 

Mededelingen 

• Poster Privacy = Op de laatste pagina van deze 

nieuwsbrief ziet u een poster die we bespreken in 

de bovenbouw. Het bovenstuk (de klok van 12 

regels) is voor de kinderen en de regels eronder 

gelden voor de ouders. Het is goed om dit thuis ook 

te bespreken.  

 

• Teamontwikkeling = We hebben u eerder 

geïnformeerd over Teamgerichte 

ArbeidsOrganisatie (TAO). Dit betekent in de 

praktijk dat er een team van meerdere collega’s 

verantwoordelijk is voor een grotere groep 

kinderen. Op Basisschool TOV hebben we team 

Onderbouw (groep 1 tot 4) en team Bovenbouw 

(groep 5 tot 8). Op dit moment worden de 

procesbegeleiders getraind en vergaderen we al in 

beide teams. De leerkracht krijgt een grotere 

verantwoordelijkheid wat meer plezier zal gaan 

geven. Waar zijn de dit schooljaar nog meer mee 

bezig? 

- De grondwet van De Vreedzame School wordt 

vastgesteld; 

- De nieuwe kernwaarden en slogan van TOV 

worden vastgesteld;  

- Nieuwe schoolmeubels worden uitgezocht. 

 

Aanmelding Basisschool TOV 

Heeft u thuis een kind dat 

ook naar Basisschool TOV 

komt en ouder is dan 2 jaar? 

Geef hem/haar dan zo snel  

mogelijk op! Het is fijn voor ons als we een 

inschatting kunnen maken hoeveel kinderen we 

kunnen verwachten. Kent u iemand met een kind 

ouder dan 2 jaar, geef deze informatie dan door. 

Mond op mondreclame is de beste manier om 

nieuwe leerlingen te kunnen verwelkomen op onze 

school. Bedankt!  

 

NIEUW op school 

Vanaf februari starten Zahn en Adam in groep 1. 

Van harte welkom en we hopen dat de kinderen 

een prachtige tijd zullen hebben op Basisschool 

TOV.  

 

Adreswijziging  

Heeft u een adreswijziging of een nieuw mailadres? 

Laat het ons weten: adm.tov@gavescholen.nl 

 

Veens en welzijn 

Ik ben Didi van den Bos, wijkcoach bij Veens Welzijn 

(links op de foto). Samen met mijn collega’s 

Frederique van Wijk en Rieke Swart, werk ik in de 

mailto:adm.tov@gavescholen.nl


 

wijk Centrum Noord- West. Ik bied ondersteuning 

bij vragen die je bezighouden. Of je nu een vraag 

hebt over zorg, gezondheid, wonen, 

(vrijwilligers)werk, school, eenzaamheid, ouder 

worden, vrije tijd of hulp wil bij het organiseren van 

iets leuks in jouw wijk, je kunt bij mij terecht!  

 

Als je op zoek bent naar een leuke activiteit, dan 

ben je van harte welkom in een van onze 

buurthuizen. Er is van alles te doen. Kijk op onze 

website www.veens-welzijn.nl of neem contact met 

mij op voor meer informatie.  

 

Je kunt mij bereiken via 06-31136322 en 

didi.vandenbos@veens-welzijn.nl.  

 

Ook ben ik, of een van mijn collega’s, 

dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 aanwezig in de 

wijkruimte naast de entree van de gele flat in het 

Prins Willem Alexanderpark. Voel je welkom om 

daar binnen te lopen als je vragen of ideeën hebt.  

 

 
 

Contact 

Locatieleider Jan-Jaap Vermeer 

Pr. Willem-Alexanderpark 602 

T: 0318-522807 

E: tov@gavescholen.nl  

W: tov.gavescholen.nl 
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