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Beste ouders,
De vakantie is voorbij. Voor u ligt de eerste InfoFlits van dit
schooljaar, de eerste InfoFlits met de nieuwe schoolnaam er op:
De Torelaar! Wij zijn trots op deze nieuwe naam en zijn er ook
al helemaal aan gewend.
Afgelopen maandag zijn we weer vol goede moed begonnen aan
het nieuwe schooljaar. Samen zaten we maandagochtend in de
aula van de school voor de opening van het jaar, wat we meteen
goed ingezet hebben met ons nieuwe schoollied. Tevens hebben
we gezongen voor de jarige kinderen en hebben alle nieuwe kinderen zich netjes voorgesteld. Ook juf Roxanne en ik hebben wat
over onszelf verteld. Voor ons toch wel een bijzonder schooljaar.
Na beiden ongeveer tien op een vertrouwde plek, gaan we nu
een nieuwe uitdaging aan. We hebben er
erg veel zin in. Hopelijk jullie ook!
Namens het hele team wens ik jullie een
leerzaam jaar!
Baukje de Wit
DIGITALE EN PAPIEREN VERSIE INFOFLITS
Al enige tijd wordt er intern gesproken over het digitaliseren van
deze InfoFlits. Met de start van het nieuwe schooljaar gaan we er
toch mee beginnen. We snappen dat dit nog niet voor alle ouders
fijn is en beseffen ons ook dat het wennen is dat InfoFlits digitaal
verzonden wordt. Daarom willen we de InfoFlits voorlopig zowel
digitaal verzenden als op papier meegeven. Als we met de papieren versie stoppen zullen we vooraf inventariseren welke ouders
de InfoFlits toch nog graag op papier mee naar huis krijgen.

AGENDA
Donderdagavond 8 september:
Informatieavond
19.00 uur groep 3
19.30 uur groep 3/4
19.40 uur groep 4
20.00 uur groep 1/2A en 1/2B
Maandag 12 september
Vrije dag, kermis
Maandagavond 19 september:
Informatieavond
19.00 uur groep 8
20.00 uur groep 7
20.30 uur groep 5/6
Maandag 26 september
* M.R. vergadering 20.00 uur
* Reshare kledinginzameling
Woensdag 5 oktober
Gezamenlijke opening Kinderboekenweek. Thema:
Voor altijd jong. Opa en oma.

Hannah en Saar hebben het
strikdiploma gehaald.

OVERBLIJVEN
Voor de vakantie hebben we verschillende
oproepjes geplaatst voor overblijfmedewerkers. We zijn supertrots te kunnen melden
dat maar liefst 8 vrijwilligers zich aangemeld
hebben om samen met de kinderen gezellig te
lunchen. Daar zijn we erg blij mee.
Wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school. WELKOM!

PROFICIAT MEIDEN !!
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 5 oktober.
Tekst uiterlijk 3 oktober aanleveren: info@detorelaar.nl

EVEN VOORSTELLEN...

OPROEPJE VOOR GROEP 1-2

Graag stel ik me voor als nieuwe leerkracht van De Torelaar.
Mijn naam is Roxanne Holsheimer- van Koppenhagen, 32 jaar
jong en woonachtig in Son. Ik ben getrouwd met Jeason, die ook
werkzaam is binnen het onderwijs. We
hebben twee kinderen, Julian van twee
jaar en Lisa van 11 maanden. In mijn
vrije tijd maak ik graag uitstapjes met
ons gezin. Daarnaast speel ik graag klarinet en geniet ik van contacten met
familie en vrienden.
Na elf jaar gewerkt te hebben in het
speciaal basisonderwijs, de Piramide in
Bladel, zocht ik een nieuwe uitdaging in
het regulier onderwijs. Gedurende mijn
onderwijsloopbaan heb ik twee Master
Special Education Needs opleidingen
gevolgd en behaald, namelijk gespecialiseerde leraar en dyslexiespecialist.
Ik hecht als leerkracht veel waarde aan een positief groepsklimaat, het bieden van rust, structuur en duidelijkheid en breng
mijn muzikaliteit graag over aan kinderen.
Ik heb er onwijs veel zin in om mijn expertise vanuit het speciaal
basisonderwijs in te zetten en kennis en kunde vanuit mijn studies
te kunnen delen met kinderen en collega’s en veel te leren van
het regulier onderwijs. In het onderwijs ben je nooit uitgeleerd.
Met veel plezier en enthousiasme ga ik op maandag, donderdag
en vrijdag lesgeven aan combinatiegroep 3/4 en daarnaast zal ik
werkzaamheden uitvoeren op het gebied van lezen en dyslexie.
Verder zien en spreken we elkaar vast nog.
Groeten, Roxanne

Van dinsdag 13 september tot
en met vrijdag 30 september
werken we aan het thema
‘Gezondheid’.
Voor dit thema hebben we een
heleboel materialen nodig die
we kunnen gebruiken in de themahoek en op de thematafel.

OPROEPJE VOOR GROEP 5-6
Ieder kind van groep 5-6 mag voor de les
handvaardigheid,
een hele GROTE LEGE PLASTIC WASMIDDELFLES meebrengen. We gaan al snel hiermee aan het werk.
Voor de lessen handvaardigheid in groep 5-6 willen we allerlei
kleurtjes KATOENEN HAAK-/BREIGAREN gaan gebruiken.
Geen wol of ander pluizig garen. We zijn op zoek naar KATOENEN garen wat ook niet té dun is omdat kinderhandjes ermee
gaan werken.
Hebt u bolletjes BREI- of HAAKGAREN liggen die u niet meer
gebruikt en wel kwijt wilt….GROEP 5-6 is er zeer blij mee!
Alvast van Harte BEDANKT!

We denken aan de volgende
materialen:
* Groeiboekjes
* EHBO-spullen, dokterskoffer,
handschoenen, gaasjes, pleisters,
verband, pincet, mitella, spuit.
* Dokters- en verpleegsterskleding.
* Speelgoed ambulances.
* Meetlat, weegschaal en centimeter.
* Medicijndoosjes en pillenpotjes.
* Matrasje.
We zouden het erg fijn vinden
als de kinderen deze spullen
(voorzien van hun naam) mee
naar school brengen.
Groetjes de kleuterjuffen

LUIZENOUDERS

Deze zomervakantie stond de Clup in het teken van Tour de Talent, elke week met een ander accent. Zo hadden we onder andere een sport-, fashion- en muziekweek. We kijken terug op zes
gezellige en fijne weken. We wensen alle Cluppers weer veel
plezier en succes op school!
De peuters van het peuterprogramma hadden de afgelopen periode natuurlijk ook vrij. Op de dagopvang hebben we tijdens de
vakantie heel toepasselijk gewerkt met het thema ‘Ik ga op vakantie’. Vanaf volgende week gaan we zowel bij het peuterprogramma als bij de dagopvang aan de slag met het thema ‘Ik ben ziek’.
Op de gang zullen we weer een bijpassende themaspeelhoek inrichten. Kom gerust een kijkje nemen!

Met ingang van dit schooljaar
willen we per klas twee luizenmoeders / vaders aanstellen om kinderen te controleren op hoofdluis. Deze controle is (in overleg met de
leerkracht) door u zelf in te
plannen in de week ná elke
vakantie. Op deze manier
kunt u zelf kiezen welk tijdstip
u beschikbaar bent. Hiermee
komt de werkgroepen luizencontrole te vervallen.
Tijdens de informatieavond
kunt u zich aanmelden.

TYPELES GROEP 5 T/M 8
Heeft u uw zoon of dochter al ingeschreven
voor de klassikale typecursus van De Typetuin
welke op 5 oktober 2016 om 13.00 uur van
start gaat? Inschrijven kan nog steeds. Doe dit
wel voor 20 september met promocode
“N2016” om €12,50 korting te krijgen op het
cursusgeld. Aanmelden: www.typetuin.nl.
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op met het kantoor van de Typetuin:
info@typetuin.nl of 013-5220579 .

We willen de leden van de
luizencontrole werkgroep
bedanken voor het controleren van zó veel kinderhoofdjes...

FOUTJE

OUDERRAAD

Voor de vakantie hebben alle oudste kinderen de ‘PRAKTISCHE
INFORMATIE’ mee naar huis gekregen. Via een oplettende ouder
werden we er op gewezen dat er in dit document een paar foutjes stonden:

Tot vrijdag 23 september gaan
we op school kleding e.d. inzamelen voor Reshare - Leger des Heils. De opbrengt is
voor de Ouderraad. Deze
organiseert er weer leuke
dingen van voor de kinderen.
Lees meer:
www.detorelaar.nl/ouders/
kledinginzameling

Groepsindeling:
Groep 1/2 A Karin Mols en Hannie Heesters
Groep 1/2 B Corrie Pheninckx en Gabriële Wouters
De vrijdag voorafgaand aan een vakantie heeft een continurooster
van 8.30 - 14.00 uur. Hierbij was niet vermeld dat voor groep 1
en 2 het continurooster op vrijdag tot 12.00 uur duurt.

