ALAAF ALAAF ALAAF
Vrijdag 24 februari gaan we met alle kinderen van
De Torelaar en Nummereen carnaval vieren.
Het programma ziet er als volgt uit:
8.30 uur: Alle kinderen worden op school verwacht (ook
groep 1/2 is de hele dag van harte welkom). Deze dag is er
een continurooster van 8.30 - 14.00 uur.
10.00 uur: Vertrek optocht vanaf de speelplaats.
De route is als volgt:
Lovensbroek, De Reep, Hulselsedijk, Hoevense Akker, De
Rijt, Molenakker, Molenberg, Lovensbroek om de vijver.
Na de optocht gaan we met DJ Bram in de aula hossen en genieten van diverse optredens.
13.15 uur: Prins Glenn met zijn gevolg brengt een bezoek aan
onze school. Hij zal ook de wisseltrofee uitreiken aan de
mooiste groep/wagen van de optocht.
14.00 uur: Einde viering, start van de carnavalsvakantie.
* Alle kinderen brengen een lunchpakket met drinken mee.
* Deze ochtend krijgen we gewoon Schoolfruit.
* Kinderen mogen geen confetti, spuitbussen en watervaste
stiften mee brengen, serpentines natuurlijk wel.
* Natuurlijk hopen wij op hééél vééél belangstelling tijdens de
optocht, nodig iedereen uit om te komen kijken !!!!
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AGENDA
Dinsdag 21 februari
Vrije middag, studiemiddag

Vrijdag 24 februari
* Continurooster
8.30 uur -14.00 uur
* Carnavalsoptocht
Start om 10.00 uur op school
27 februari - 3 maart
Carnavalsvakantie

De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 8 maart.
Tekst uiterlijk 6 maart aanleveren: info@detorelaar.nl

Beste ouders,
De afgelopen maand zijn er in alle groepen weer de nodige toetsen afgenomen. De maand januari
staat, net als de maand juni, landelijk vast als de maanden dat de citotoetsen afgenomen worden.
Tijdens een komende teamvergadering analyseren we de toetsgegevens en kijken we waar we de
accenten voor de komende periode moeten gaan leggen.
Ook hebben we afgelopen periode de NSCCT afgenomen in de groepen 5 en 7. De NSCCT is een
'niet-schoolse cognitieve capaciteiten test' waarbij we dus de vaardigheden toetsen die de kinderen
niet specifiek op school leren. Deze toets is vaak heel bruikbaar voor het opsporen van boven- en
onderpresterende leerlingen. De resultaten komen vaak overeen met wat de leerkracht verwacht.
Alleen wanneer dit niet overeenkomt vindt er nader onderzoek plaats en wordt de uitslag met de
ouders besproken. De ouders van groep 5 en 7 hebben hier een brief over ontvangen. We blijven
deze toets de komende jaren afnemen in groep 5 en 7.
Nu leven we weer toe naar Carnaval. Overal zijn al mooie kunstwerken in de maak. De kinderen
zijn enthousiast en we hebben allemaal weer zin in de komende periode.
Na deze week gaan we er nog 2 weken flink tegenaan en daarna gaan we genieten van een welverdiende vakantie. Direct na de vakantie verschijnt de volgende Infoflits alweer.
Baukje de Wit

KONING TORELAAR DAG

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
20 februari
21 febr.uari
22 februari
28 februari
29 februari
2 maart
6 maart
6 maart
6 maart
7 maart

Sofie Verhoeven 7 jaar
Kjell van der Voort 10 jaar
Jade Fabrie 6 jaar
Abigail Smits 12 jaar
Vera Verhoeven 9 jaar
Niels Rieken 7 jaar
Kelly Beerens 11 jaar
Luuk Beerens 11 jaar
Tuur Lavrijsen 5 jaar
Meek Koolen 4 jaar
LEUK DAT JE
BIJ ONS OP
SCHOOL KOMT!

Op vrijdag 21 april zijn de koningsspelen. Voor
deze dag hebben we weer veel ouderhulp nodig
om de kinderen te begeleiden tijdens de sporten
en spelletjes. Houdt u deze dag alvast vrij. Meer
informatie komt in de volgende InfoFlits.
Voor groep 3 t/m 8
geldt voor deze dag een
continurooster tot
14.00 uur.

De Torelaar sponsort maandelijks 2 kinderen
van de Dr. Reijntjes dovenschool in Sri Lanka.
De kinderen van onze school maken soms post
voor hen. Op onze site vindt u hier meer informatie over. Zie
www.detorelaar.nl/groepen/dovenschool

Meek Koolen
Groep 1/2 A
TECHNIEK-OUDERS GEZOCHT!
In de maand Mei hebben we weer onze techniekweken op
school. In alle groepen werken de kinderen aan techniek. Ook
onze talentmiddag op dinsdag 30 mei heeft workshops met dit
thema. We zijn op zoek naar ouders of grootouders die op deze
middag een workshop kunnen geven. Heeft u ervaring met techniek, denk aan: elektriciteit, solderen, werken met allerlei gereedschap etc. en wilt u met een groepje kinderen werken, geef
u dan op bij juf Gabriële of juf Corrie.

LUIZENCONTROLE

Na elke vakantie worden de
leerlingen door moeders gecontroleerd op hoofdluis.
Wanneer er hoofdluis aangetroffen wordt vragen wij u uw
kind thuis regelmatig te controleren. Wanneer u thuis
hoofdluis ontdekt vragen we
dit op school te melden. Een
instructiefilmpje over luizencontrole kunt u lezen op:
www.detorelaar.nl/ouders/
luizenprotocol Ook staat er
een filmpje wat u samen met
uw kind kunt bekijken.

NIEUWS UIT GROEP 3/4

NIEUWS UIT GROEP 5/6

Groep 3-4 is bezig met het project ‘Ik lees al zelf’. In groepjes of
alleen bereiden ze een stukje uit een boek voor, wat ze voorlezen
aan de klas. Ze vertellen iets over het boek, de schrijver en maken
zo anderen enthousiast voor hun boek. Ook hebben ze in tweetallen een informatieboek gelezen. Eerst hebben ze bedacht wat ze er
al over weten. Door het samen lezen van het boek, leerden ze
weer nieuwe dingen. Dat hebben ze in een korte presentatie gedeeld met de klas. Als afsluiting gaat groep 3-4 op woensdag 15
februari op bezoek naar de bibliotheek in Reusel.

Voor de lessen handvaardigheid willen we boterkuipjes
gebruiken. Wie spaart mee?
Die zijn heel erg welkom. Alvast bedankt!
GEVONDEN VOORWERPEN

Na het schaatsfeest is veel kleding blijven liggen. Vrijdag 17
Groep 3 heeft kern 6 afgerond en dat betekent dat ze alle letters
geleerd hebben! Het laatste woordje ‘ei’ werd ‘gevierd’ met proef- februari gaan we deze écht
opruimen! Kijk even in de aula
jes over eieren en met het proeven van ei. De foto’s zijn op de
of er iets van jou bij ligt!
site te zien.
Groep 4 is met rekenen begonnen met de voorbereiding op de
keersommen. Wat is een tafelsom? En wat betekent zo’n som
nou?
Alle kinderen hebben een tafelposter gekregen om thuis te oefenen. Want op het eind van het schooljaar hopen ze de tafel van
1-2-3-4-5 en 10 te kennen. Op hun tafelpaspoort kunnen ze stickers verdienen voor elke tafel die ze kennen en als het paspoort
vol is, krijgen ze hun tafeldiploma.
NIEUWS UIT GROEP 8
* De kinderen hebben de afgelopen maand januari veel Citotoetsen moeten maken. Volgende week staan alweer de definitieve
adviesgesprekken m.b.t. het voortgezet onderwijs gepland.
De kinderen kunnen hierna een gerichte keuze maken voor de
richting die ze volgend schooljaar willen gaan bewandelen.
* Morgen 9-2 gaat Janne Hermans uit groep 8 meedoen aan de
voorleeswedstrijd binnen onze Gemeente. Namens groep 8 wensen wij haar héél veel succes!
* Op woensdag 22-2 is er tijdens de EHBO-lessen een demonstratie over reanimatie door Ellen Sanders namens de EHBOvereniging.

Bij de dagopvang en het peuterprogramma zijn we bezig met het
thema ‘Ik ga naar de kapper’. De groep is omgetoverd tot kapsalon Bijdehandjes. We maken de mooiste kapsels bij elkaar! Samen
leren we natuurlijk ook een liedje over de kapper. Ook komt er
een echte kapper op bezoek. Over een paar weken gaat de carnavalsvakantie van start. Op de Clup staat het programma dan, heel
toepasselijk, in het teken van Gi-Ga-Gek. Weten wat er zoal op
het programma staat? Neem eens een kijkje op
www.nummereen.com/vakantieprogramma.

Beste allemaal,
Ik schrijf dit bericht aan jullie wat eerder dan dat ik zelf gehoopt had. In september ben ik gestart
met de opleiding Pedagogiek. Voor deze opleiding heb ik stage mogen lopen in groep 5/6 bij meester Jurein. Ik heb het de afgelopen maanden erg naar mijn zin gehad op stage. Ik heb veel leuke en
leerzame momenten met de kinderen mogen beleven. Hoewel het op stage altijd fijn en prettig verliep, was dit op mijn eigen school wat minder. De studie was voor mij erg zwaar en ik moest er
hard voor werken, helaas leverde dit harde werken niet het gewenste resultaat op. Om deze reden
heb ik in januari het moeilijke besluit genomen om te gaan stoppen met mijn opleiding. Dit betekent
helaas ook dat ik eerder dan gepland afscheid moet nemen van jullie.
Helaas moet je soms moeilijke besluiten nemen, gelukkig stond ik daar niet alleen voor. Ik wil in het
bijzonder graag Jurein en Hannie bedanken voor hun tijd en hulp. Verder wil ik natuurlijk alle kinderen, ouders en collega’s bedanken voor de super leuke en leerzame tijd!
Groetjes en wie weet tot ziens! Neele Fiers
21 Maart 2017 is de eerstvolgende kleding inzameling.
Regelmatig wordt er door ReShare (Legers des Heils) kleding opgehaald bij onze school. Hiervoor
krijgt de Ouderraad een vergoeding per kilo ingeleverde kleding. Om de opbrengst te verhogen
willen wij u de mogelijkheid bieden de kleding vanaf maandag 13 maart op school in te leveren. De
zakken met kleding worden in de aula bij elkaar gezet zodat leerlingen de inzamelberg kunnen zien
groeien. Van de opbrengst kan de Ouderraad weer een leuke activiteit voor de leerlingen organiseren.
Wat kunt u wel inleveren?
Dekens, dekbedhoezen, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, kleding, lakens,
ondergoed, riemen, (sport) schoenen (per paar gebonden), laarzen
(per paar gebonden), sokken (per paar), (strop) dassen, tafellakens,
tassen, theedoeken, vitrage, doeken, textiel.
Wat kunt u niet inleveren?
Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, vloerbedekking, vodden, zwaar
vervuild textiel (olie, verf e.d.), kussens en dekbedden.
Hartelijk dank voor uw inzameling.
Ouderraad De Torelaar

