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Groep 3 t/m 6

AGENDA

Hoe Mediawijs ben jij?
Tijdens de Week van de Mediawijsheid wordt in de groepen
3 t/m 6 aandacht besteed aan Media. Jacqueline heeft vorig jaar de
opleiding Mediacoach gevolgd, zij zal de lessen gaan verzorgen.
Dit is een vervolg op de lessen die vorig jaar in de groepen gegeven zijn. Kinderen worden zich bewust van hoe ze zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van Social Media. Vragen die helpen in dit bewustwordingsproces zijn o.a.:
*Waar kan ik de juiste informatie vinden?
*Op welke manier kan ik een fijn contact onderhouden met mijn
vrienden?
*Wat laat ik van mezelf zien op social media en wat juist niet?
*Hoe kan ik weten wat reclame is wanneer ik een spel speel?
Tijdens de Medialessen gaan we hier samen over nadenken en
praten.

7,9 en 10 november
Gr. 8 Pre-adviesgesprekken

Maandag 7 november
M.R. vergadering 20.15 uur
Dinsdag 8 november
Schoolfruit t/m 14 april 2017
Donderdagmiddag 10 november
Talentmiddag
Woensdag 16 november
Studiedag, vrije dag
Donderdag 17 november
Groep 7 en 8: Democracity

Vrijdag 18 november groep 8
Workshopdag Pius X-College
18 t/m 25 november
Week van de Mediawijsheid
Dinsdag 29 november
Pyjama lezen 18.30-19.00 uur
Groep 7 doet mee aan Mediamasters.
MediaMasters is een interactieve game die scholen een kans biedt
om op toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas
aan de slag te gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over
de kansen en de gevaren die media bieden. De game wordt gespeeld door kinderen uit groep 7 tijdens de Week van de Mediawijsheid.
Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij
het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van
elkaar mediawijzer.
Ook zijn er thuismissies waarbij de kinderen thuis aan de slag
moeten gaan om punten binnen te halen.

Maandag 5 december
Sint bezoekt De Torelaar
Dinsdag 6 december
Studiedag, vrije dag

Woensdag 7 december
Rapport 1
8 en 13 december
Oudergesprekken
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 7 december.
Tekst uiterlijk 5 dec. aanleveren: info@detorelaar.nl

GEZONDE SCHOOL

PYJAMA LEZEN

Overblijven

Dinsdag 29 november
van 18.30-19.00 uur komt
Zwarte Piet voorlezen in de
aula van onze school. Alle kinderen van De Torelaar en
Nummereen zijn welkom om
in pyjama te komen luisteren.
Natuurlijk mogen papa’s en
mama’s ook mee naar school
komen! Spannend….

In goed overleg met directie en overblijfwerkgroep is besloten dat tijdens het overblijven Chocomel wordt vervangen door
bouillon. We bieden water – melk – thee en drinkbouillon aan.
Kinderen mogen evt. een ‘gezonde’ koek meenemen (bijv. rijstwafel/peperkoek). Chocoladekoeken of snoep mogen niet mee
naar school gebracht worden. Deze worden door de Overblijfouders mee terug naar huis gegeven. Het is belangrijk dat de
regels voor alle kinderen hetzelfde zijn. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
Schoolfruit
Van 7 november t/m 14 april nemen we weer deel aan het EUSchoolfruit programma. Drie dagen per week krijgen de kinderen gratis schoolfruit aangeboden. Op de website wordt
steeds vermeld wat we gaan Gruiten. Op dit moment is nog
niet bekend welke dagen het fruit geleverd gaat worden. Hierover ontvangt u een mail.

SINT KOMT OP BEZOEK
Sint heeft via de mail laten weten, dat hij dit jaar op maandagmorgen 5 december een
bezoek brengt aan onze
school!
We verwachten Sint en de
Pieten om 8.30 uur op de
speelplaats! Komt u de Sint en
zijn Pieten dan ook verwelkomen?

DEMOCRACITY
Op 17 november gaan de groepen 7 en 8 een bezoekje brengen
aan het gemeentehuis. Ze spelen daar het spel Democracity.
Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen.
Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende elementen van
een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer etc.. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen
verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel
dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn
in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse
gewekt voor democratische besluitvorming.
Groep 8 speelt het spel van 10.00 tot 12.00 uur en groep 7 van
13.15 tot 15.15 uur.
Omdat we om 13.15 moeten beginnen vragen wij aan de ouders
van de kinderen van groep 7 of ze deze middag om 13.00 uur
op school kunnen zijn.
Beiden groepen mogen vanaf het gemeentehuis (groep 8 om
12.00 uur en groep 7 om 15.15 uur) naar huis.

Janne gaat De Torelaar
vertegenwoordigen bij het
Voorleeskampioenschap.
Succes Janne!!!

DINNER KERSTSHOW

Clup
We kijken met veel plezier terug op de herfstvakantie. We hebben heerlijk gegriezeld en natuurlijk dolle pret gehad met het
thema Happy Halloween. Ook de komende weken hebben we
allerlei leuke activiteiten op het programma staan. Samen met
de kinderen hebben we uitdagende weekprogramma’s opgesteld. Benieuwd wat er zoal op staat? Kom gerust eens een kijkje nemen!

Dagopvang en peuterprogramma
Afgelopen weken hebben we gewerkt met het thema ‘Ik ben
ziek’. Als afsluitende activiteit kwam heel toepasselijk de poppendokter op bezoek. De kinderen mochten allemaal hun favoriete pop of knuffel meenemen voor een onderzoekje. Er werden pleisters geplakt, verbandjes aangelegd, spuitjes gezet en
pilletjes gegeven. De poppen en knuffels knapten er zichtbaar
van op!
De komende weken gaan we werken met het thema ‘ik ga naar
buiten’. Samen gaan we de herfst beleven door onder andere
een fijne herfstwandeling. Volgende keer hierover meer.

Lees ook de Leefstijl informatie op de laatste pagina.

Donderdag 22 december vindt
de ''Dinner Kerstshow'' plaats
op De Torelaar van 17:00 tot
19:00 uur.
In de jaarplanning staat vermeld
dat de kinderen de vrijdag voor
de Kerstvakantie om 14:00 uur
vrij zijn. Omdat de Kerstviering
donderdag twee uur duurt, zijn
de kinderen net als vorig
schooljaar op vrijdag 23 december om 12:00 uur uit.

Ouderbrief Leefstijl thema 2: Praten en luisteren
Op De Torelaar wordt gericht aandacht besteed aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Wij maken hierbij gebruik van de methode Leefstijl.
De Leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op een speelse manier vaardigheden te leren die in
onze moderne samenleving onmisbaar zijn.
Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij voor elke groep andere accenten
worden gelegd. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke opening bij het thema dat dan aan de orde is.

Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal vaardigheden die
kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leren kinderen dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.
Les 1:
Kinderen leren het verschil tussen horen en luisteren. Op welke manier luister je goed en hoe kun
je een ander laten merken dat je goed luistert?
Les 2:
Door het stellen van vragen kun je veel informatie krijgen. Kinderen leren op allerlei manieren hoe
ze vragen kunnen stellen en of de ander hen begrijpt.
Les 3:
Ook zonder woorden kun je dingen vertellen: je kunt ‘praten’ met je gezicht, met gebaren of door
je houding. Ook de klank van je stem kan veel duidelijk maken.
Hoe kun je elkaar toch begrijpen, ook al spreek je niet dezelfde taal?
Hoe voer je een officieel telefoongesprek, hoe spreek je een antwoordapparaat in, wie bel je in geval van nood en wat zeg je dan?
Les 4:
Deze les gaat over het belang van woorden.
Woorden hebben niet voor iedereen dezelfde lading. Kinderen leren over eerlijk en oneerlijk,
schelden, roddelen, opscheppen en hoe je hierop kunt reageren.
Kinderen leren zich presenteren. Wat zeg ik? Hoe kijk ik? Hoe sta ik?

