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Beste ouders,
Ten eerste wil ik gebruik maken van deze InfoFlits om iedereen
een heel mooi en leerzaam 2017 te wensen! Vol goede moed zijn
alle kinderen en leerkrachten, na twee weken vakantie, afgelopen
maandag begonnen. We hebben er weer zin in.
Voordat we de volgende periode in gaan, wil ik ook nog even
terug kijken op de eerste periode van dit schooljaar. Deze periode sloten we net voor de vakantie af met een bezoek van de Inspecteur van het Onderwijs. De inspecteur voerde een regulier
onderzoek uit bij ons bestuur en wij waren één van de vier scholen van KempenKind die uitgekozen was voor een verificatieonderzoek. Een onderzoek waarbij de inspectie de kwaliteit van de
school onderzoekt én kijkt of de informatie van het bestuur over
de onderwijskwaliteit overeenkomt met de waarnemingen op
schoolniveau. Tijdens dit 1-daagse bezoek heeft de inspecteur de
school op verschillende manieren bekeken. Zo heeft hij klassenbezoeken afgelegd, verschillende documenten bekeken en gesprekken gevoerd met ouders, kinderen, leerkrachten, IB en directie. De ouders en kinderen die bereid waren om met de inspecteur in gesprek te gaan willen we daarvoor bedanken!
Aan het einde van deze dag presenteerde de inspecteur zijn bevindingen. We kijken terug op een zeer positieve dag. Het conceptrapport hebben we reeds ontvangen. Dit geeft aan dat de
kwaliteit van ons onderwijs in orde is. Sterke punten van De Torelaar zijn het pedagogisch klimaat en de kwaliteitscultuur; iets
waar we zeker trots op zijn! Het geeft ons vertrouwen en inspiratie om door te gaan met onze ingeslagen ontwikkelingen met daarbij natuurlijk
onze zorg voor elk individuele kind!
Zodra het definitieve rapport binnen is,
zullen we dit plaatsen op de website van
de school.
Baukje de Wit
INFOFLITS DIGITAAL

Dit is de laatste InfoFlits die we
op papier aan de kinderen mee
naar huis geven. De InfoFlits van
8 februari wordt per mail aan u
verstuurd. Mocht het zo zijn dat
u toch graag de papieren versie
ontvangt kunt u dit per mail
laten weten: info@detorelaar.nl

Dinsdag 21 maart is
de eerstvolgende
kledinginzameling
door Reshare.
De Ouderraad krijgt een vergoeding voor de ingeleverde
kleding. U heeft dus tot 21
maart de tijd om de kasten en
zolder op te ruimen! Lees
meer op onze website:
www.detorelaar.nl/ouders/
ouderraad/kledinginzameling.

AGENDA
Maandag 16 januari
* M.R. vergadering, 20.15 uur
* Groep 7: informatieavond
ouders Marietje Kessels
Project 19.00-20.00 uur
Maandag 23 januari
Voorstelling voor de kleuters
van De Torelaar en de Klimop
‘’Als heksen heksen”
in de aula van De Torelaar
Maandag 30 januari
O.R. vergadering, 20.30 uur
Dinsdag 21 februari
Vrije middag, studiemiddag

Vrijdag 24 februari
* Continurooster
8.30 uur -14.00 uur
* Carnavalsoptocht
Start om 10.30 uur
27 februari - 3 maart
Carnavalsvakantie
XAMM
heeft haar
strikdiploma gehaald.

PROFICAT!!!
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 8 februari.
Tekst uiterlijk 6 febr. aanleveren: info@detorelaar.nl

HERHAALDE OPROEP
OVERBLIJVEN OP
DONDERDAG
Namens het gehele team van Nummereen locatie De Torelaar
een heel goed en gezellig 2017 gewenst!
Bij het peuterprogramma en de dagopvang gaan we van start met
het nieuwe thema. Dat is de komende periode ‘Ik ga naar de kapper’. We hebben er zin in! We zijn voortaan ook te vinden op
Facebook: facebook.com/nummereen-kinderopvang. Blijf op de
hoogte door ons te volgen!
Rode Draad
De Rode Draad is een leesbevorderingsproject, om kinderen enthousiast te maken voor het lezen. Dit jaar doen groep 3-4 en
groep 7 mee. Groep 3-4 gaat binnenkort starten met het project
‘Ik lees al zelf’. Waarbij het zelf kunnen lezen centraal staat. Tijdens dit project brengen we ook een bezoek aan de bieb, zodat
de kinderen weten waar ze geschikte boeken kunnen vinden.
Groep 7 start in maart met het project ‘Schrijver op bezoek’. Er
komt een kinderboekenschrijver in de klas. In de periode voorafgaand aan dat bezoek, gaan de kinderen boeken lezen over deze
schrijver. Welke schrijver er komt, is nog een verrassing.
Tutorlezen
In de week van 23 januari starten we weer met het tutorlezen.
Kinderen uit de hogere groepen gaan dan samen lezen met kinderen uit groep 3-4-5. Dit doen we enkele ochtenden in de week
van 8.30 uur tot 8.45 uur.
Citotoetsen
In januari staan voor groep 2 t/m 8 de CITO-toetsen weer gepland. Dit zijn landelijke toetsen (los van de methodes), die door
veel scholen gebruikt worden om de vorderingen van de leerlingen in beeld te brengen. Deze toetsen worden afgenomen in
januari/februari en mei/juni. Het zijn toetsen met betrekking tot
spelling, woordenschat, rekenen, begrijpend lezen en lezen. Voor
groep 2 is er een taaltoets en een rekentoets. Mocht er aanleiding
zijn om deze toetsen met u te bespreken, dan neemt de leerkracht van uw kind hiervoor contact op.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
In de periode tot carnaval staan er weer verschillende activiteiten
in de klas gepland, zoals boekbesprekingen, tafeltoets en topografietoetsen. Houdt de website van de groep in de gaten voor
eventuele planningen.
Na de carnavalsvakantie gaan de kinderen van groep 5 een
spreekbeurt voorbereiden en presenteren. De kinderen van
groep 6 moeten, aan de hand van een informatieboek, een werkstuk gaan maken. Na beoordeling van het werkstuk, gaan de kinderen een presentatie maken, aan de hand van hun werkstuk. De
planning van de spreekbeurten en presentatie volgt na de carnavalsvakantie.

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.
Ook oma’s en opa’s, buren en
familie mogen zich aanmelden
om gezellig een groep overblijvers te begeleiden.
Aanmelden kan telefonisch
0497 641785 of via de mail:
info@detorelaar.nl
ZEGT HET VOORT….

Heb jij de
rapportmap
al ingeleverd?
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Van 16 januari t/m 3 februari
werken de kleuters aan het
thema dierentuin.
Ze gaan dan dieren knutselen.
Hiervoor gebruiken ze lege
pakken van bijv. hagelslag, rijst
e.d. Wilt u deze verpakkingen
voor ons sparen en aan de
kleuterjuffen geven, alvast bedankt.
Op maandag 23 januari mogen
de kleuters gaan genieten van
de voorstelling: Als heksen
heksen. Deze muzikale voorstelling is bij ons op school.
De kleuters van de Klimop
sluiten hierbij aan.

