De Torelaar Kerstdinnershow

7 december 2017
Jaargang 21, nummer 4

Donderdag 22 december van 17:00 tot 19:00 uur vindt onze
Kerstdinnershow plaats voor alle kinderen en het team.
* ’s Middags verandert onze school in een grote keuken. De
kleuters zorgen voor een mooie tafelversiering. Groep 3/4 maakt
koekjes voor de ouders die ’s avonds na de Kerstdinnershow hun
kind(eren) komt ophalen . De groepen 5-6-7 verzorgen het
hoofdgerecht (pizzapuntjes) en groep 8 bereidt die middag het
voorgerecht voor: groenten- en tomatensoep met stokbrood.
Voor een nagerecht wordt ook gezorgd.
’s Avonds is de aula van onze school omgetoverd tot een sfeervol
restaurant.
* Tussen 16:50 en 17:00 uur verwachten we de kinderen in de
eigen klas zodat ze met hun leerkracht om 17:05 uur naar restaurant ‘’De Torelaar’’ kunnen gaan. Tussen de verschillende gerechten door zullen er optredens verzorgd worden door kinderen.
Te denken valt aan het voordragen van een Kerstgedicht, het lezen van een Kerstverhaal, het zingen van een Kerstlied of het bespelen van een Kerstlied op een instrument.
Het gezellig samenzijn in de aula staat centraal. We willen u erop
attenderen dat het geen grote maaltijd zal worden.
* Vanaf 18:55 uur kunt u uw kind(eren) in de eigen klas ophalen
en in de aula serveren we dan koffie/thee en een eigen gebakken
koekje.
* Vóór donderdagmiddag moeten de kinderen mee naar school
brengen: Bord, beker en bestek allen voorzien van naam
Nep waxinelichtje op batterij
Verder zou het leuk zijn als uw kind(eren) die avond in feestelijke
kleding naar school komt. We gaan er een gezellige Kerstviering
van maken.

AGENDA

Namens de werkgroep Kerst, juf Anja en juf Roxanne

Woensdag 7 december
Rapport 1
Graag vóór de Kerstvakantie
mee terug brengen!
Donderdag 8 december &
Dinsdag 13 december
Oudergesprekken
Vrijdag 9 december
Schoolschaatsen gr. 3 t/m 8
9.00 - 10.30 uur
Hierover hebben de kinderen
een briefje meegekregen.
Maandag 12 december
20.30 uur: O.R. vergadering

Donderdag 22 december
Dinner Kerstshow
17.00 -19.00 uur
Vrijdag 23 december
Vanaf 12.00 uur: Vakantie tot
maandag 9 januari 2017

DALLAL
heeft haar
strikdiploma gehaald.

PROFICAT!!!
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 11 januari.
Tekst uiterlijk 9 jan. aanleveren: info@detorelaar.nl

GEVONDEN VOORWERPEN

Beste ouders en/of verzorgers,
Met het invoeren van de wet ‘werk
en zekerheid’ werden wij geconfronteerd met invallers die nu bij
meer dan zes contracten recht op
een benoeming hebben. Een contract kan een hele zwangerschapsverlof periode omvatten, maar ook één middag. U begrijpt, een lastige situatie.
Onderwijsstichting KempenKind is echter proactief geweest en
heeft, na een periode van vacaturestop vanwege de krimp, extra
personeelsleden benoemd om het één en ander te kunnen opvangen. Ook hebben we een externe partner in huis gehaald die er
voor zorgt dat we op tijd invallers zouden moeten kunnen krijgen. En toezicht houdt op het aantal afgegeven benoemingen.
Nu blijkt echter dat de spoeling op de invalmarkt erg dun is geworden en helaas is het nu al een aantal keer voorgekomen dat
er geen invallers beschikbaar zijn. Dit is een zorgelijke situatie.
Natuurlijk doen we ons uiterste best om de beste oplossingen te
kiezen, maar het zou in de toekomst kunnen voorkomen dat we
het niet meer kunnen regelen. In het meest extreme geval zou
dat kunnen betekenen dat we een klas naar huis moeten sturen.
We streven ernaar om dit te vermijden, maar het kan zijn, dat we
geen andere keuze hebben.
We vinden het van belang om u hierover vooraf te informeren.

Met vriendelijke groet,
Hans Derks en Maaike Jacobs
College van Bestuur Onderwijsstichting KempenKind
Meer informatie kunt u lezen in de Nieuwsrubriek op onze
website: www.detorelaar.nl

Beste ouders,

OUDERRAAD or@detorelaar.nl

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van
de oudervereniging van De Torelaar. Deze zal op school gehouden worden op maandag 12 december a.s. om 20.30 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag schooljaar 2015/2016
3. Jaarrekening schooljaar 2015/2016
4. Decharge
5. Rondvraag
Sluiting
Aansluitend is de vergadering van de Ouderraad, waarbij u ook
van harte welkom bent.
Met vriendelijke groeten, Ouderraad De Torelaar Reusel

In de laatste week voor de
Kerstvakantie stallen we de
gevonden voorwerpen weer
uit in de aula. Spullen die niet
meegenomen worden opgeruimd.
CLICK SPORT DIGITAAL?
Jazeker! Sinds vrijdag 17 november is Click Sport ook
digitaal te bewonderen.
Buiten de vertrouwde Click
magazines die 4 keer per jaar
uitgebracht worden is er nu
ook een Click Sport website,
voor ouders en kinderen.
De website is toegankelijk
voor smartphone, tablet en
PC en er is van alles te zien en
te doen….. Wat? Dat gaan we
niet verklappen.
Ga naar www.Clicksport.nl en
laat je rondleiden door ons
splinternieuwe Click vriendje;
een sportief blond mannetje
wat gek is op alle sporten.
Kick van Click!
We wensen alle huidige en
toekomstige Clickers veel plezier op de nieuwe website.
Met sportieve groet,
Het Clickteam
TECHNIEKCOACH
Onze techniekcoach Ad Kokx
is voorlopig afwezig in
verband met ziekte.
Een bloemetje voor Ad
namens de kinderen en het
team.

Op dinsdagavond 15 november was er door ons een knutselavond voor de ouders georganiseerd.
Tijdens deze avond hebben de ouders hard gewerkt om de groepen en ruimtes weer mooi aan te
kleden. Wat een mooi eindresultaat! We bedanken alle ouders van harte!
We hebben Sinterklaas weer uitgezwaaid. Wekenlang waren we natuurlijk in de ban van de goedheiligman. We bakten pepernoten, deden pietengym, zetten onze schoen… We kijken terug op
een gezellige periode!

Nu maken we ons op voor de kerstvakantie. Het activiteitenprogramma op de Clup heeft als thema ‘(w)onderzoekers’. We gaan ons verwonderen, experimenteren en op onderzoek uit! Maar
ook genieten we natuurlijk van de gezellige sfeer die er hangt rond kerst en nieuwjaar. Net als
voorgaande jaren besteden we rond de kerst weer aandacht aan Jukumu Letu, het Keniaanse kinderdagverblijf waarmee we in vriendschap verbonden zijn. We kijken ernaar uit!
GROEP 7: MEDIAMASTERS

MEDIAWIJSHEID

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 werd gespeeld door de kinderen uit
groep 7 van De Torelaar tijdens de Week van de
Mediawijsheid (18 t/m 25 november 2016).
Tijdens uitdagende opdrachten moesten 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 moesten gaan om punten binnen te halen. Dat is ons erg goed gelukt en daarom verdienden zij allemaal hun Mediamasters
diploma.

Afgelopen week stond in het teken van mediawijsheid. Een thema, dat niet alleen in deze
week centraal moet staan, maar regelmatig onderwerp van gesprek moet zijn. Op school,
maar ook binnen het gezin. Immers leven we in
een maatschappij, waarbij we niet meer om de
media heen kunnen. Onze meningen worden
veelal gevormd door hetgeen we in de media
horen of zien. Het valt niet mee objectief te
zijn. Daarom is dit jaar ook als thema “FEIT,
FICTIE of FILTER” gekozen. Ook met uw kinderen kunt u dit onderwerp goed bespreken.
Wat is waar? Zijn de beelden, die je ziet niet
bewerkt of gemanipuleerd? Wat doet reclame
met uw kind? Uiteraard zijn er ook andere mediawijze zaken, die u met uw kind zou kunnen
bespreken. Welke spelletjes en apps mogen ze
spelen? Is er een leeftijdsgrens vastgesteld voor
het gebruik van het programma of spel? Vaak
weten we dat niet en laten we het oogluikend
toe. Op de website http://
www.mediawijsheidkempenkind.yurls.net kunt
u de leeftijdsgrenzen voor de verschillende social media kanalen vinden. Ook vindt u er informatiefilmpjes en tips van de leerlingen zelf over
hetgeen ze op internet doen en wat ze als niet
prettig ervaren. Om met uw kinderen in gesprek te gaan kunt u deze website goed gebruiken.
Namens de Mediacoaches van KempenKind

NIEUWS UIT GROEP 7

NIEUWS UIT GROEP 8

Groep 7 is gestart met de lessen seksuele voorlichting. We volgen hierbij het lesprogramma van Liefdesplein. Voor de uitzendingen kunt u een kijkje nemen op www.schooltv.nl/
programma/liefdesplein. Deze lessen zijn als voorbereiding op
het Marietje Kessels project wat we later dit schooljaar gaan
volgen. Dit project richt zich op het weerbaar maken van kinderen tegen de diverse vormen van machtsmisbruik. Lees alles
op deze website over het Marietje Kessels Project http://
www.marietjekessels.com/ en over de verschillende vormen van
machtsmisbruik zoals groepsdruk, kindermishandeling, (internet)
veiligheid en (cyber)pesten.

* De opbrengst van de verkoop
Kinderpostzegels door groep 8
van De Torelaar bedraagt €
2985,57. De totale opbrengst is
9,3 miljoen Euro. Dit bedrag
komt ten goede aan kwetsbare
kinderen.

Als we starten met dit project wordt u als ouder uitgenodigd voor een informatieve ouderavond.

OPROEP VANUIT DE LEERLINGENRAAD
De eerste leerlingenraad van dit schooljaar is achter de rug. Vol
goede moed zijn ze gestart. Deze eerste vergadering hebben ze
onder andere het ‘regelement’ doorgenomen en de taken onder
de leden verdeeld. Tevens hebben ze het gehad over het buitenspeelgoed. De kinderen hebben besproken wat ze graag voor
extra materialen willen om mee buiten te spelen.
Heel terecht werd er opgemerkt dat de spullen van de vorige
aanschaf erg snel kapot en versleten waren. Een slechte investering noemden de kinderen dat!
Het idee is daarom geopperd om eerst eens even te kijken of er
mensen zijn die thuis nog degelijke materialen hebben die wij op
school goed kunnen gebruiken. We zouden blij zijn met:
Stevige springtouwen / Hoepels / Stelten / Elastieken.
We willen eerste even afwachten of u thuis nog spullen overheeft voordat we nieuwe materialen aan gaan schaffen.

* Groep 8 is maandagmiddag
gestart met de lessen van
EHBO. De kinderen krijgen
theorie- en praktijklessen. De
lessen worden in april ’17 afgesloten met een examen.
* Vrijdag 2 december is groep 8
gestart met de lessen over sociale media ( Samen online Safe &
Social ).
OVERBLIJFOPROEP
DONDERDAG
Het overblijven op
De Torelaar wordt door een
groep vrijwilligers geregeld. Het
aantal overblijvers op donderdag is toegenomen. Daarom
zijn we op zoek naar een extra
vrijwilliger op de donderdag. Je
kunt je ook aanmelden om te
rouleren en om de 14 dagen
een keertje over te blijven.
Aanmelden kan telefonisch
0497 641785 of via de mail:
info@detorelaar.nl

KEMPENKIND CHALLENGE

‘FRUTSELBAK’ GROEP 1/2

De kinderen uit groep 5-6-7-8 zijn bezig geweest met de KempenKind challenge. Elke KempenKind school heeft een bordje
met de eigen schoolnaam als startpunt van de challenge en een
naambordje van een andere school als eindpunt van de challenge. Het domino-effect, maar dan met verschillende materialen,
is door de leerlingen bedacht en uitgewerkt. Van het omvallen
van De Torelaar challenge is een mooi filmpje gemaakt. De filmpjes van alle KempenKind scholen worden aan elkaar gemonteerd en zo worden de scholen met elkaar in verbinding gebracht. U hoort hier meer over wanneer het filmpje gemonteerd is. Even geduld….

Heeft u kleine geduldspelletjes
voor in de nieuwe ‘frutselbak’
van groep 1/2? We denken dan
bijv. aan: rubik’s kubus /
tangles / doolhofje met balletje.
Spelletjes waar kinderen kort
even de aandacht op kunnen
richten. U mag de spelletjes aan
de kinderen mee naar school
geven.
Bedankt!

