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Nieuwsbrief februari 2023 

Geen woorden, maar daden 
Maandtekst  
Want het Koninkrijk van God bestaat niet in 
woorden, maar in kracht. 
1 Korinthe 4 vers 20 
 
Een bekende spreuk in de voetbalwereld luidt: 
Geen woorden, maar daden. Doen is belangrijker 
en vaak overtuigender dan praten. Daarover gaat 
ook de bijbeltekst hierboven. Het Koninkrijk van 
God bestaat niet in woorden, maar om daden of 
kracht. Wat we de kinderen laten zien, beklijft vaak 
beter dan alles wat er is besproken in een dag. We 
leren de kinderen dat we onze zorgen en vragen 
ook aan God mogen stellen. We mogen zelf hopen 
op een wonder, dat God ons geeft boven 
verwachting. Daarin gaan kinderen (in hun 
kinderlijk vertrouwen) ons als volwassene vaak 
voor. Hieronder een plaatje van het bezoek van de 
burgemeester aan onze school. Wat waren de 
kinderen trots en blij dat hij speciaal naar onze 
school kwam om voor te lezen.  
 

 
 
Agenda Februari 2023  
Maandag 06-03  = Welkom na de vakantie 
Woensdag 08-03  = Biddag kerk (ouders welkom) 
13-03 tot 17-03  = Deze week Open Lessen 
Vrijdag 24-03  = Verjaardag Bas van Ramshorst 
Woensdag 29-03 = Grote Rekendag  
 
Letterfeest 
De kinderen in groep 3 hebben deze maand 
allemaal het diploma ontvangen dat ze alle letters 

kennen en daarom kunnen lezen. Jaarlijks een feest 
wat we met alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s 
vieren. Enkele jaren hebben we het niet kunnen 
vieren vanwege corona, dus het voelde als ‘dubbel 
feest’. HOERA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
• Biddag = Woensdag 8 maart gaan we met alle 
kinderen naar de Sionskerk. We bidden met elkaar 
voor voeding, gezondheid en vrede in de wereld. Er 
is veel om voor te bidden. Het mooie is dat alle 
ouders/verzorgers van harte welkom zijn in de kerk. 
De kinderen uit de bovenbouw fietsen naar de kerk 
en voor de kinderen uit de onderbouw wordt 
vervoer geregeld. Alle ouders zijn hierbij 
uitgenodigd. Start kerkdienst = 11.30 uur  
• Open lessen = In de week van 13 maart worden 
op TOV de Open lessen gegeven. In de week vooraf 
wordt u uitgenodigd door de collega’s via Parro.   
• Kniebeschermers = Soms krijgen wij vragen 
rondom beschermers voor kleding tijdens bijv. het 
skeeleren. Wij organiseren dit niet speciaal voor 
alle skeelers, maar hebben wel een setje liggen.  
 
Sponsorloop Pakistan 
Wat was het een geweldige dag met de kinderen en 
ouders/verzorgers. De kinderen hebben enorm hun 
best gedaan om veel geld op te halen voor het 
goede doel. Op 
Basisschool TOV 
hebben de kinderen 
het volgende bedrag 
opgehaald.  

Totaal €1486,50 
HEEL VEEL DANK!! 
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Schoolontwikkeling 
Wat hebben we de achterliggende periode voor de 
kinderen en de school georganiseerd?  
1 De poster van de Vreedzame School is klaar en 

hangt binnenkort groot in de school. Zie pagina 
verderop in deze nieuwsbrief. Deze grondwet 
vormt de basis hoe we met elkaar omgaan in 
de school.  

2 De Kernwaarden (+ motto) voor de komende 
jaren hebben we gekozen. Zie verderop in deze 
nieuwsbrief.  

3 De nieuwe meubels zijn uitgezocht. Als alles 
naar wens verloopt, zullen de nieuwe meubels 
rondom juni worden geleverd door de 
fabrikant. Er is zo’n 40 jaar gebruik gemaakt 
van het huidige meubilair en we kijken uit naar 
frisse meubels.  

 
Pauzehap 
Geeft iedereen 
zijn kind gezond 
eten mee naar school? Dan zorgen we met elkaar 
voor een gezonde schoolomgeving. Kinderen 
kunnen goed leren als ze ook lekker kunnen spelen, 
gezond eten en voldoende slapen. Dit stimuleren 
wij natuurlijk enorm! Bent u benieuwd of heeft u 
behoefte aan inspiratie? Bekijk dat de website van 
het voedingscentrum.  
 
Jeugdfonds sport en cultuur 
We vinden het als team 
enorm belangrijk dat alle 
kinderen (die dat willen) 
kunnen kiezen voor muziek- 
of sportles. Soms heeft u 
hiervoor niet voldoende 
geld. Komt u alstublieft bij mij langs zodat we 
kunnen onderzoeken of we dit kunnen regelen bij 
https://jeugdfondssportencultuur.nl. Dit geldt 
trouwens ook voor zwemlessen. Heeft u hierover 
vragen, kom gerust bij mij langs of spreek mij aan 
op het schoolplein.  
 

Nieuw motto ‘Wij zijn TOV’ 
Onze school heet TOV, wat GOED betekent. 
Daarnaast ook mooi, gaaf, kostbaar, nuttig en 
aangenaam. Woorden waarbij je je GOED voelt, 
oftewel TOV. Onze school wil elke dag betekenis te 
geven aan deze naam in het licht van God, die 
volmaakt TOV is. We zijn een Vreedzame school en 
hebben wekelijks het gesprek rondom sociaal 
emotionele thema’s. Zie verder op de volgende 
pagina.  
 

 
 
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! 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.  
 
Roken rondom de school 
Het is fijn om elkaar te spreken om en op het 
schoolplein. Nu wordt er door sommige ouders 
gerookt en ik wil u vriendelijk vragen dit niet te 
doen rondom de school. Vriendelijk bedankt!  
 
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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Motto, kernwaarden en visie op ons onderwijs 
 
Wij zijn TOV 
De naam van onze school is TOV. Wat GOED 
betekent. Daarnaast ook mooi, gaaf, kostbaar, nuttig 
en aangenaam. Woorden waarbij je je GOED voelt, 
oftewel TOV. Onze school probeert elke dag 
betekenis te geven aan deze naam in het licht van 
GOD, die volmaakt TOV is. Op basisschool TOV willen 
we met een rustige werkplek en een ruim 
schoolplein het verschil maken voor uw kind. 
Kwaliteit is zichtbaar in actuele methodes, maar ook 
in het ‘bewust’ zien van onze kinderen. We vieren 
niet alleen de bestemming, maar ook de mooie 
momenten onderweg. 
We zijn een Vreedzame school en voortdurend in 
ontwikkeling. We hechten veel waarde aan 
openheid en een goede relatie met onze kinderen, 
ouders en andere betrokkenen. Ons onderwijs 
wordt vormgegeven vanuit de vijf kernwaarden:  
Veiligheid, kwaliteit, ontwikkelen, openheid en 
vieren.  
 

 
 
Veiligheid 
We zijn een Vreedzame school 
waar gewerkt wordt aan 
vaardigheden die kinderen 
nodig hebben om op een 
positieve manier om te gaan 
met zichzelf en de ander.  
  
Kwaliteit  
De leerkrachten werken met 
de leerlingen aan de doelen, 
geven goede instructies en 
betrekken de leerlingen bij het 
leerproces.  
  

 
 
Ontwikkelen 
Wij zijn ns bewust dat alles in 
ontwikkeling is: de leerlingen, 
de leerkrachten, de school, de 
ouders ede maatschappij. Wij 
ervaren ontwikkelen niet als 
een rechte lijn, maar we weten dat we veel 
invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling 
van ons als school, ons als leerkrachten en op 
onze leerlingen. Daarom gaan wij uit van 
positief gestelde, hoge verwachtingen, omdat 
wij weten dat dit werkt.  
 
Openheid  
Samen met ouders zoeken we 
naar het beste voor onze 
kinderen. Hierbij staat het 
gesprek centraal. Ouders en 
andere betrokkenen zijn van 
harte welkom. Dit is dagelijks zichtbaar in de 
groepen.  
 
Vieren 
Vieringen nemen een grote 
plaats in binnen ons onderwijs 
en binnen onze school.  
De christelijke feesten Kerst en 
Pasen worden met de kinderen 
gevierd. Ouders worden bij diverse vieringen 
uitgenodigd in de kerk of in de groep van hun 
zoon of dochter. 
 
Dit is een korte samenvatting van onze visie op 
goed onderwijs. Deze is binnenkort terug te 
vinden op onze website. 
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De Vreedzame School
-  GRONDWET  -

Vanuit de wens om Jezus te volgen, willen 
wij op school zo met elkaar omgaan:

  Wij zorgen ervoor 
dat iedereen zich veilig 
voelt op onze school.

Wij zorgen goed voor 
de ander en onszelf.

Wij doen voorzichtig 
met de spullen van 

school en van elkaar.
  Wij zorgen ervoor 

dat we rustig kunnen 
spelen en leren.

Wij letten op onze 
woorden, zijn eerlijk 

en respectvol.
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