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Even voorstellen
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Torenuil,
De weken voor de vakantie ben ik al een aantal keer op school geweest om kennis te maken met het team en alvast
wat sfeer op school te proeven. Ook de afgelopen weken ben ik bij een aantal overleggen aangesloten. Het is fijn om
een warm en hartelijk welkom te ervaren. Ik heb dan ook veel zin om vanaf 1 februari het stokje van Ine over te nemen als nieuwe directeur van de Torenuil en kijk er naar uit om de school, de kinderen, ouders en het team te leren
kennen en samen verder te bouwen aan deze prachtige school! Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking
waarbij we er alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te bezorgen! Via deze weg stel ik mij graag verder
aan jullie voor.
Mijn naam is Rick de Vos. Werken met kinderen, collega’s en ouders binnen het onderwijs geeft mij veel energie. Na
het behalen van mijn PABO-diploma heb ik vooral veel lesgegeven aan de groepen 7 en 8 en ben ik schoolopleider
geweest. Vervolgens heb ik de opleiding tot schoolleider Vakbekwaam afgerond en heb ik een aantal jaar directietaken gecombineerd met lesgevende taken als adjunct-directeur van de Brug in IJsselstein. Een mooie combinatie,
omdat je als directie met je voeten in de klei staat. Op dit moment ben ik directeur van twee kleine basisscholen in
IJsselstein: De Brug en De Pijler. De Pijler komt u wellicht bekend voor als buur-school. De Torenuil is voor mij een
mooie volgende stap om mij als directeur te verbinden aan één school om echt te kunnen bouwen.
Ik vind het belangrijk dat kinderen plezier ervaren in het leren en trots op zichzelf kunnen zijn. Samen met het team
en de ouders wil ik de kinderen leren het beste uit zichzelf te halen en gelukkig te worden met de mensen om zich
heen. Echt gezien worden, zodat je je optimaal kan ontwikkelen in een fijne, veilige schoolomgeving: daar sta ik
voor!
Dan nog iets over mij persoonlijk. Samen met mijn vriend Joshua woon ik in het mooie Vreeswijk in Nieuwegein en
fiets ik dagelijks op en neer naar IJsselstein. Ik geniet erg van bewegen en buiten zijn. Naast het fietsen naar mijn
werk loop ik graag een rondje hard en ben ik meerdere keren per week in de sportschool te vinden om daar een
groepsles te volgen of zelf te trainen in de fitnesszaal. Sporten is voor mij een echte uitlaatklep. Na een dag werken
geeft een uurtje sporten mij weer voldoende energie om er de volgende dag weer tegenaan te gaan.
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dit
als ouder snel zult merken. Helaas zorgen de corona maatregelen ervoor
dat u beperkte toegang heeft tot de school. Maar ik nodig u van harte uit
om mij aan te spreken wanneer ik buiten sta bij de aankomst en het naar
huis gaan van de kinderen. Juist wensen, zorgen of ideeën wil ik graag horen. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen om een afspraak te maken (en
zodra het weer kan even binnenlopen). Vanaf 31 januari ben ik bereikbaar
via rickdevos@stichtingrobijn.nl of via het nummer van de school.
Tot slot wil ik Ine via deze weg bedanken voor de fijne en warme overdracht van de school. Ine heeft er alles aan gedaan om zaken goed af te
ronden en aan mij over te dragen. Wat mij betreft mag zij ontzettend trots
terugkijken op haar tijd als directeur van de Torenuil.
Voor nu wens ik u en jullie een prachtig 2022, waarin we elkaar hopelijk
snel gaan zien!

Een nieuwe uitdaging
Met veel plezier heb ik bijna vier jaar als IB-er op De Torenuil gewerkt.
Ik heb fijn contact met collega’s, ouders en kinderen gehad. En wat
vond ik het leuk om onder de grootste kerstboom van Nederland te
mogen werken.
Per 1 februari heb ik een nieuwe uitdaging gevonden, die dichter bij mijn woonplaats ligt. Het is best lastig om nu De Torenuil te verlaten. Ine heeft afscheid genomen -gelukkig is er wel een nieuwe directeur
gevonden- en nog met haar zijn zoveel mooie ontwikkelingen in school in gang gezet, dat het geen gemakkelijke keuze voor mij was.
Toch heb ik besloten mijn hart te volgen en als remedial teacher in Veenendaal aan de slag te gaan. In
deze functie ga ik direct met leerlingen aan de slag en dat heb ik wel gemist. Ik merk dat het werken met
kinderen mij heel veel energie geeft. Wat is er mooier om leerlingen te laten ervaren dat ze met een stukje extra ondersteuning meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk houden. Zolang er nog geen nieuwe IB-er is
voor de onderbouw, zal Judith deze taak voorlopig waarnemen.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en ik hoop dat De Torenuil mag blijven floreren en bloeien en dat er nog veel kinderen van hieruit een prachtige basis mee krijgen .
Gerry Weijenberg

Kiss & ridestroken
Zoals wij eerder aangekondigd hebben, zijn aan de achterzijde van de school verbrede parkeerplaatsen aangelegd voor de busjes van het leerlingvervoer voor de
Wenteltrap. Zij komen vanaf de voorjaarsvakantie in het gebouw van de Ark. Deze
week worden aan de voorzijde van de school kiss & ridestroken aangelegd. Op dit
moment levert dat wellicht enige overlast op, maar uiteindelijk zorgt dit hopelijk
voor een verbeterde verkeerssituatie.

Project ‘Opgeruimd houdt netjes’ Verkeersthema bij clusters 1 & 2
in clusters 3 & 4
De afgelopen weken hebben de kleuters gewerkt aan het
De komende weken gaan de clusters 3 en 4
aan de slag met het project ‘Opgeruimd houdt
netjes’. Dit project wordt gerealiseerd door
het MEC in Nieuwegein. De klassen gaan aan
de slag met verschillend soort afval, afval
scheiden en recyclen. Ze leren hoe lang het
duurt voordat bepaalde producten zoals een
klokhuis, maar ook een stuk kauwgom in de
natuur wordt verteerd. Nadat de groepen deze informatie tot zich hebben genomen, gaan
zij zelf op pad
om afval te verzamelen en zo
een steentje bij
te dragen aan
een schonere
natuur!

thema vervoer. Welke verschillende vervoersmiddelen
heb je? Wat kom je tegen in het verkeer? Allemaal vragen waar de kleuters nu het antwoord op weten! Hieronder een impressie van hun knutselkunsten!

Ontwerp van nieuwe, leuke én veilige speelplekken
In cluster 8 zijn de leerlingen druk bezig met een verkeersproject. Als echte planologen hebben de leerlingen van groep 8b een schoolplein en omgeving opnieuw ingericht. Hierbij hebben ze rekening gehouden
met de wensen van de omwonenden en de verkeersdeelnemers.
Meer speelruimte, minder parkeerplaatsen, meer groen. De speelplaats moet veilig (te bereiken) zijn en
leuk zijn voor kleine en grotere kinderen. Daarom vinden we op de tekeningen zebrapaden, hekwerk en verkeersborden terug. Soms is ook gekozen voor eenrichtingsverkeer. De toestellen moesten leuk én veilig zijn:
de kleuters kregen een eigen plek én onder de toestellen zachte, vlakke vloeren.

Naschools aanbod hervat
Voor de kerstvakantie hebben we eerder al het naschools aanbod onder de aandacht gebracht. Helaas
moesten we dit tijdelijk stopzetten door alle coronaperikelen. Tot onze grote blijdschap kunnen we melden dat we vanaf 18 januari de draad weer op kunnen pakken! De kinderen die eerder in het jaar zijn ingeschreven, kunnen nu alsnog deelnemen aan de activiteit waar zij zich voor hebben opgegeven. De clusters 3 en 4 gaan het komende blok aan de slag met knutselen, de clusters 5 en 6 richten zich op theater en
creatief schrijven. Beide activiteiten worden verzorgd door docenten van Talentiko. Daarnaast is er ook
nog een sportaanbod op donderdag. De clusters 3 t/m 8 konden zich hiervoor opgeven. De aankomende
weken gaat elke groep om de beurt één keer sporten onder begeleiding van Stichting Pulse.

Agenda februari
1, 2 februari
11 februari
15 februari
22 & 24 februari
25 februari
28 februari —

adviesgesprekken cluster 8
schoolstudiedag
1e rapport mee cluster 3 t/m 8
rapportgesprekken
meesters– en juffendag
voorjaarsvakantie

Nieuwe leerlingen
In de maand februari verwelkomen wij: Ealse,
Elin, Vera en Yanis. Wij wensen alle nieuwe
kinderen héél veel plezier en succes op de
Torenuil.

