TABLETS
Afgelopen jaar hebben we in de groepen 5, 6 en 7 een proefperiode gehad waarbij we het werken met Tablets/Snappet hebben verkend. Voor de vakantie hebben we dit geëvalueerd en is er, in
samenspraak met de MR, voor gekozen om dit werken voort te
zetten en uit te breiden. Het werken met Snappet heeft voor ons
vele voordelen. Het grootste voordeel is dat de leerkracht direct
een overzicht heeft over de extra instructie die nodig is, het werk
is meteen nagekeken en daar kan de leerkracht met zijn instructie
op inspelen. Verder past het niveau van de verwerkingsopdrachten zich direct aan naar het niveau van de afzonderlijke kinderen.
Kinderen werken dus nog meer op hun eigen niveau.
Natuurlijk zitten er ook hiaten aan het werken met Tablets. Zo
moeten we onder andere de werkhouding van de kinderen goed
in de gaten houden en moeten we kijken hoeveel tijd we de kinderen op de tablets willen laten werken. Verder is er nog de discussie over het formaat van de tablets. De komende periode willen we gebruiken om deze praktische zaken goed te bekijken, afspraken te maken en weloverwogen keuzes te maken voor de
toekomst.
We houden u op de hoogte!
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AGENDA
Donderdag 6 oktober
Groep 5/6 bezoek Mariahof

Dinsdag 11 oktober
Schoolfotograaf
Woensdag 12 oktober
Groep 8 excursie
De Bevrijdende Vleugels, Best
Project Museumschatjes
Maandag 17 oktober
O.R. vergadering 20.00 uur
Woensdag 19 oktober
Groep 1 t/m 8: Fietskeuring
en hindernissenparcours

Vrijdag 21 oktober
Continurooster tot 14.00 uur
24 t/m 28 oktober
herfstvakantie
7,8 en 9 november
Groep 8
Voorlopige adviesgesprekken
TESS heeft haar
strikdiploma gehaald.
SCHOOLFRUIT

HOERA, we mogen wéér deelnemen aan het EU-Schoolfuit programma! Dit betekent dat we van 7 november t/m 14 april drie
dagen per week gratis schoolfruit aangeboden krijgen. Welke
dagen dat worden is nu nog niet bekend. Tot 7 november brengen kinderen zelf fruit en groenten mee naar school.
We zijn een GEZONDE SCHOOL… Lees hierover meer op de
website:
http://www.detorelaar.nl/informatie/wij gruiten iedere dag.

PROFICIAT !!
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 2 november.
Tekst uiterlijk 31 oktober
aanleveren:
info@detorelaar.nl

NIEUWS UIT GROEP 1/2
KINDERBOEKENWEEK BIJ DE BIBLIOTHEEK
5 - 16 oktober 2016
Elk kind weet het: opa en oma zijn de allerliefsten. Je mag er nét
iets meer kattenkwaad uithalen, een extra koekje oppeuzelen
en ze kunnen verhalen vertellen als de beste. Ze verdienen een
plek in de Kinderboekenweekspotlights!
Opa’s en oma’s lezen voor in de bieb
Kom luisteren! Woensdag 5 oktober 14.00 uur
Bereslimme boeken en webboeken
Dagelijkse presentatie tijdens de Kinderboekenweek.

Kinderboekenbal Den Tref
Maak kennis met de nieuwe digitale wereld én meer:
• Vloggen • Rappen • Virtual reality • Boek-o-matic • Volksdansen • Kalligraferen
Vrijdag 14 oktober - Vanaf 16.00 uur - Den Tref, Hapert
Toegang € 3,50 (opa’s, oma’s, papa’s en mama’s gratis).
Bibliotheekvestiging Bladel, Markt 4.
Bibliotheekvestiging Hapert, Bernhardstraat 4.
Bibliotheekvestiging Reusel - De Mierden, Kerkplein 5.

Gezelschapsspelletjes
Op vrijdag 7 oktober gaan de
kleuters gezellig samen met
opa’s en oma’s gezelschapsspelletjes spelen. Dit in het
kader van de Kinderboekenweek. Het wordt weer ouderwets Ganzenbord, Mens erger
je niet, memory enz.

Herfstwandeling

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, bedoeld voor kinderen
van 4 tot 12 jaar en vinden plaats in de bibliotheekvestiging, tenzij anders aangegeven.
Meer weten? De bekroonde boeken lezen?
www.bibliotheekdekempen.nl

Op maandag 10 oktober gaan
de groepen 1 en 2 speuren in
het bos naar herfstspullen. De
kinderen mogen een plastic tas
meebrengen om de spulletjes
in te verzamelen. Het is fijn als
de kinderen kleding aanhebben
die vies mag worden.

MARIAKERMIS wordt KONING

DE SCHOOLFOTOGRAAF

TORELAAR DAG

Met een gaaf circusoptreden hebben we 14 juli afscheid genomen
van ‘onze’ Mariakermis. Omdat het inmiddels een traditie is om
Koningsdag te vieren is besloten de spellendag (Mariakermis) te
laten vervallen. De Koningsdag zullen we nu wel grootser vieren
dan voorheen.

Onze KONING TORELAAR DAG valt dit jaar op vrijdag 21 april.

Dinsdag 11 oktober komt de
schoolfotograaf om weer foto’s te maken van al die knappe kinderen van De Torelaar
en Nummereen. Ook broertjes/zusjes die nog niet, of niet
meer, op De Torelaar zitten
maar toch met elkaar op de
foto willen, kunnen dit met
een mailtje melden bij Daniëlle van Limpt:
antonvanlimpt@gmail.com U
krijgt dan een berichtje wanneer u op school verwacht
wordt. De Ouderraad zorgt
er voor dat deze dag vlotjes
verloopt, daar zijn we blij
mee!

KINDERUNIVERSITEIT

Stilletjes aan loopt de zomer op zijn eind en maken we ons op
voor de herfst. Dat betekent dat we ook op de Clup in herfstsfeer komen. Het activiteitenprogramma voor de herfstvakantie is
dan ook al klaar; we gaan lekker griezelen met Halloween als thema. Weten wat er zoal op het programma staat? Bekijk het hier:
www.nummereen.com/vakantieprogramma.

Nieuwe kindercolleges voor
groep 6, 7 en 8
bij Tilburg University op
19 oktober en 9 november.
Aanmelden / meer informatie:
tilburguniversity.edu/
kinderuniversiteit

In de week van 10 tot 14 oktober is het weer opa- en omaweek.
Alle grootouders zijn deze week van harte welkom om een kijkje
te nemen bij hun kleinkind(eren). We hopen dat we veel opa’s en
oma’s mogen begroeten!
KINDERBOEKENWEEK: VOOR ALTIJD JONG
Groep 1-2 gaat op 7 oktober samen met opa’s en oma’s gezelschapsspelletjes spelen. Dat wordt weer eens ouderwets gezellig!
Groep 3-4: donderdag 13 oktober komen opa’s en oma’s van de
kinderen voorlezen in de klas uit hún lievelingsboek.
Groep 5-6 gaat donderdag 6 oktober voorlezen bij Mariahof.
TYPELES GROEP 5 T/M 8
Kijk op
www.detorelaar.nl
voor een filmpje
van de opening van
de Boekenweek.

Kleuters mogen uit de schoolbieb boeken lenen om thuis te lezen.
Per keer wordt één boek uitgeleend voor maximaal 3 weken.
Groep 1/2 A gaat op dinsdagmorgen boeken lenen
Groep 1/2 B mag op donderdagmorgen een mooi boek kiezen.
KLASSENOUDERS

Wat fijn dat we voor alle klassen weer mogen rekenen op
de ondersteuning van klassenouders. Dankjewel!
Groep 1/2 A:
Groep 1/2 B:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5/6:
Groep 7:
Groep 8:

Inge Kox
Britt van Limpt:
Wanda van Beers
Anneke Drost
Susan vd Wouw
Inge Daniëls
Cindy Smolders
Yvonne Lemmens

Roan Kox
Fem van Limpt
Lotte van Beers
Dylan Drost
Vera Verhoeven
Janne van Kemenade
Janouk van der Voort
Janne Hermans

Woensdagmiddag start de
typeles bij ons op school.
Succes jongens en meiden!
FIETSKEURING
Op woensdag 19 oktober
houden we onze jaarlijkse
fietskeuring. Alle kinderen,
van groep 1 t/m 8, komen die
dag op hun fiets naar school.
Naast het controleren van de
fiets, mogen alle kinderen ook
weer een hindernissenparcours fietsen.

EVEN VOORSTELLEN: ONZE STAGIAIRES
Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen, ik ben Judy van Dooren, 18 jaar
en woon in Reusel. Nadat ik afgelopen jaar geslaagd ben op het vwo ben ik
dit schooljaar met de opleiding pedagogiek begonnen aan de Fontys in Eindhoven. Voor mijn opleiding loop ik elke donderdag stage in groep 1/2 B. Ik
vind het van kleins af aan al erg leuk om met kinderen bezig te zijn, vandaar
ook de keuze voor deze opleiding. Zelf heb ik ook al enkele jaren een aantal
oppasgezinnen waar ik regelmatig met veel plezier oppas. Verder vind ik het
leuk om gezellige dingen met vriendinnen te doen en lekker buiten in de
zon te zitten. De keuze om op De Torelaar stage te gaan lopen was voor
mij snel gemaakt omdat ik 7 jaar geleden hier zelf ook op school gezeten
heb. Er zijn dus al veel bekende gezichten maar ook veel nieuwe die ik graag
wil leren kennen. Tot ziens op De Torelaar!

Mijn naam is Martijn de Beijer en ik ben 19 jaar oud. Voor mijn opleiding Sport
en Bewegen Tilburg loop ik op de maandag stage op basisschool De Torelaar.
Samen met Ilse geef ik de gymlessen en probeer ik de kinderen nieuwe dingen te
leren en plezier te laten hebben in bewegen. Naast het verzorgen van de gymlessen en de activiteiten bij Click voetbal ik zelf nog bij Reusel Sport. Als andere
hobby’s en sporten doe ik graag veel verschillende sporten en ben ik altijd graag
bezig. Ik hoop een heel leuk en sportief jaar te beleven tijdens mijn stage op De
Torelaar.

Mijn naam is Geeke Vosters en bij deze wil ik me graag voorstellen als
nieuwe stagiaire van De Torelaar. Ik ben 17 jaar en ik woon in Bladel. Het
eerste half jaar loop ik stage in groep 7 bij juf Anja en juf Annemieke. Na
een half jaar blijf ik op De Torelaar, maar ga ik stage lopen in een andere
klas. Ik ben nu eerstejaarsstudent op de Kempel in Helmond. Het lijkt me
erg leuk om lerares in het basisonderwijs te zijn. Ik heb voor de PABO
gekozen omdat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan en om ze
nieuwe dingen aan te leren. Mijn hobby’s zijn dansen en zingen en ik vind
het leuk om gezellige dingen te doen met vriendinnen. Misschien dat we
elkaar nog tegenkomen dit jaar. Ik heb er zin in!

Ik ben Neele Fiers, 18 jaar oud en woon in Bladel.
Afgelopen zomer ben ik geslaagd voor de opleiding onderwijsassistent en in
september gestart aan de opleiding Pedagogiek op het hbo in Eindhoven.
Voor mijn nieuwe studie loop ik op donderdag stage in groep 5/6.
Ik mijn vrije tijd geef ik training en sport ik zelf bij VC Bladel.
In de weekenden doe ik graag leuke dingen met vrienden en vriendinnen.
We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken!
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!

WIJ WENSEN JULLIE EEN LEERZAME EN GEZELLIGE TIJD BIJ DE TORELAAR.

