WELKOM OP ONZE OPEN AVOND
Woensdag 29 maart 18.30 - 20.00 uur
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AGENDA
Maandag 13 maart
M.R. vergadering 20.15 uur

Dinsdag 21 maart
Kleding wordt opgehaald
door Reshare

Woensdag 29 maart van 18.30 uur - 20.00 uur zijn ouders én
nieuwe leerlingen van harte welkom op de Open Avond. U heeft
de gelegenheid om de fijne sfeer in de school te ervaren. Teamleden zijn aanwezig om u een rondleiding te geven, uw vragen te
beantwoorden en uw kind in te schrijven. Ook kunt u een kijkje
nemen bij de BuitenSchoolseOpvang Nummereen. De pedagogisch medewerkers geven u graag uitleg geven over de samenwerking met de basisschool. Wij vinden het fijn u op deze avond
samen met uw kind te mogen begroeten.
INLOOPOCHTEND woensdag 22 maart tussen 9.00 - 12.15 uur
Mocht u verhinderd zijn op de Open Avond, of graag een keertje
in de klas komen kijken tijdens de les dan bent u samen met uw
kind welkom tijdens de Inloopochtend.
Deze ochtend is het mogelijk uw kind in te schrijven.
WIJ BLIJVEN EEN GEZONDE SCHOOL
Als eerste school in de regio Zuidoost-Brabant heeft De Torelaar
in 2012 het Vignet Gezonde School behaald. De school is aantoonbaar goed met gezondheid bezig. Deze week heeft de school
het Themacertificaat Voeding behaald.
Hiermee is het vignet Gezonde school
weer met drie jaar verlengd!

Woensdag 22 maart
Inloopochtend voor ouders
en nieuwe leerlingen
9.00 - 12.15 uur
Woensdag 29 maart
Open Avond voor ouders en
nieuwe leerlingen
18.30 - 20.00 uur
Donderdagmiddag 30 maart
Vrije middag, studiemiddag
Dinsdag 4 april
Kijkavond met rolletjesaktie
18.30 - 19.30 uur
Woensdag 12 april
Vrije dag, studiedag
RAPPORTEN

De komende periode willen we het certificaat “WELBEVINDEN” gaan halen.

Woensdag 5 april krijgen de
groepen 3 t/m 8 de rapportmap mee naar huis.
Vandaag worden invulbriefjes
voor de ouderavonden (groep
1 t/m 7) uitgedeeld.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over
het vignet Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl

De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 5 april.
Tekst uiterlijk 3 april aanleveren: info@detorelaar.nl

VAKANTIEROOSTER 2017-2018
Hieronder alvast het vakantierooster voor volgend schooljaar. De vakanties zijn afgestemd op
de vakanties van het Pius X-college.
HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
8 maart Loïs Geraerts
5 jaar
10 maart
Mirte van Deuren
11 jaar
14 maart
Maud Verspaandonk
12 jaar
19 maart
Yves Mossel
8 jaar
21 maart
Devin Freriks
9 jaar
22 maart
Bram de Laat
12 jaar
23 maart
Evi Borsboom
5 jaar
24 maart
Janne van Kemenade
11 jaar
30 maart Tess van Herel
6 jaar
1 april
Lynn Jansen
8 jaar
2 april
Bryan Drost
9 jaar
2 april
Dylan Drost
9 jaar
LEUK DAT JE BIJ
ONS OP SCHOOL
KOMT!
Nick Derks
Groep 1/2 A

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
2e pinksterdag
Zomervakantie

16/10/2017 25/12/2017 12/02/2018 02/04/2018
27/04/2018 21/05/2018
09/07/2018 -

20/10/2017
05/01/2018
16/02/2018
11/05/2018
17/08/2018

IS UW KIND ZIEK? Meld dat op één plaats.

Wij zijn een brede school en hebben een intensieve samenwerking met Nummereen. Een paar
keer per jaar hebben we overleg om te kijken
hoe we onze samenwerking nog beter kunnen
organiseren. Ook voor ouders willen we onze
samenwerking zichtbaar maken en optimaliseren.
Een punt wat in het laatste overleg ter sprake
kwam was het afstemmen van de ziekmeldingen.
Vanaf nu hoeft u uw kind als het ziek is, of afwezig om andere redenen zoals artsenbezoek, maar
op één plaats af te melden. Wij zorgen er dan
voor dat alle geledingen (kinderopvang, TSO,
BSO en school) daarvan op de hoogte zijn. Eén
telefoontje naar school is dus voldoende.

KIJKAVOND DINSDAG 4 APRIL 18.30 - 19.30 uur
Tijdens deze avond kunnen alle belangstellenden de klassen bezoeken. Methodes en schriften liggen
ter inzage. Leerkrachten zijn in de klas aanwezig om, waar nodig, uitleg te geven over de methodes
waarmee we werken. Natuurlijk worden de knutselwerken waar de kinderen de afgelopen tijd zo
hard aan gewerkt hebben ook tentoongesteld in de klassen. Kinderen vinden het leuk om hun
werk aan u te laten zien! In de aula wordt door de Ouderraad weer de Rolletjesactie gehouden.
De opbrengst van deze rolletjes-grabbelton gaat helemaal naar de Ouderraad. Deze kan weer
mooie activiteiten organiseren voor de kinderen. We kunnen wel zeggen dat onze Rolletjesactie
elk jaar weer een groot succes is.
Leuk als u een bezoekje brengt aan de school en in de klas komt kijken, welkom!
NIEUWS UIT GROEP 1/2 B
Groep 1/2 B is aan de beurt
om post te versturen naar de
Dovenschool in Sri Lanka. Natuurlijk gaan we uitzoeken hoe de kinderen op de dovenschool les
krijgen en waar ze wonen. Ook willen we meer weten over Sri Lanka. Hiervoor gebruiken we een
prentenboek en een mooie powerpointpresentatie over de school. Wanneer we dan nóg meer
vragen hebben gaan die stellen aan de directrice van de Dovenschool in Sri Lanka. We gaan hele
mooie post maken voor de kinderen van de Dovenschool, daar zullen ze zeker blij van worden…
Lees meer: http://www.detorelaar.nl/groepen/Dovenschool

DEELNAME AAN DE WERELDWIJDE WISKUNDE-KANGOEROEWEDSTRIJD
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen
deelnemers!). Dat is werkelijk uniek!
In Nederland namen in 2016 ruim 138.500 leerlingen op bijna
2300 scholen deel.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool tot
en met 6 vwo van de middelbare school.
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In het jaar 1980
werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze
hun wedstrijd ''Kangourou''. De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde
heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens
en het kan geen kwaad die eens te laten kraken.
Op donderdag 16 maart nemen acht leerlingen van onze school uit groep 9 deel aan deze wedstrijd.
In de afgelopen weken hebben de leerlingen volop geoefend.
We wensen hen dan ook heel veel succes!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.w4kangoeroe.nl
NIEUWS UIT GROEP 7
Dinsdag 28 maart krijgen we bezoek van schrijfster Martine Letterie. We zijn ons voor haar bezoek
al aan het voorbereiden en hebben in de klas een bak staan met boeken die zij heeft geschreven
waar we de komende tijd in lezen.
Donderdag 6 april is het praktijk en theorie examen van verkeer. De
kinderen kunnen oefenen op de volgende site http://examen.vvn.nl/ .
Wij wensen de kinderen veel succes!
Dinsdag 11 april is de examenles van het Marietje Kessels project waarbij de ouders van groep 7 aanwezig mogen zijn. Hiervoor krijgt u nog
een uitnodiging.
Wij willen alle ouders bedanken die hebben meegeholpen bij het maken
van het torentje voor de carnavalsoptocht…..
het resultaat mocht er wezen!!
Volgend jaar is het Torentje weer te zien in onze mooie Torelaar optocht.
KLEDING INZAMELING RESHARE: 21 MAART 2017
Vanaf 13 maart kunt u de kleding in de aula inleveren. We willen de inzamelberg zien groeien!!
De Ouderraad krijgt namelijk een vergoeding per kilo ingeleverde kleding. 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

NIEUWS UIT GROEP 8

NIEUWS UIT GROEP 3/4

* Op maandagmiddag 20 maart staat het examen van EHBO
gepland. De kinderen hebben hier de afgelopen maanden goed
voor geoefend. De ouders zijn om 15.00 uur van harte welkom
tijdens de uitreiking van het diploma in de speelzaal van onze
school.
* De kinderen hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met
de verschillende landen en culturen in de wereld. De kinderen
hebben de opdracht gekregen om een land te kiezen en gaan
hier de komende weken individueel of in tweetallen mee aan de
slag. Dit gaan ze vervolgens verwerken in een werkstuk. Op 21
maart moet men het werkstuk inleveren. Daarna gaan ze het
presenteren aan de rest van de klas.
* De Klasselunch staat gepland voor vrijdag 31 maart. De kinderen blijven tussen de middag op school en voor de lunch
wordt gezorgd.

Groep 3 is gestart met kern 8:
dat gaat over theater.
De kinderen van groep 3-4
zijn zelf ook bezig met de
voorbereidingen voor een
voorstelling voor hun ouders.
Er wordt al druk bedacht wat
ze willen doen. En ook zullen
we op school de acts gaan
oefenen.
De ouders krijgen snel te horen wanneer de voorstelling
zal zijn.

WEEK VAN HET GELD

Op vrijdagochtend 31 maart zal er in de groepen
5 t/m 8 een gastles worden gegeven door de Rabobank.
Dit komt tot stand door de week van het geld
( 27 t/m 31 maart ).

Ouderbrief Leefstijl thema 4: Ik vertrouw op mij
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 zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen als ze weten wat ze kunnen en willen, maar tegelijkertijd ook beseffen wat
ze (nog) niet kunnen. Kinderen vinden het fijn om te
laten zien dat ze het zelf kunnen. Voor het ontwikkelen van een gezond gevoel van eigenwaarde, hebben kinderen aandacht en waardering nodig van
mensen uit hun directe omgeving.

Les 1:
Kinderen kunnen al heel veel. Maar realiseren ze zich dat ook? En zijn ze er trots op? Hoe zijn ze als
persoon? Ook geven de kinderen complimenten aan elkaar en aan de groep.
Les 2:
Een les over wensen en verlangens. Wat zou je willen kunnen? Wat wil je bereiken?
In groep 7 en groep 8 ligt het accent op positief denken en het geven en ontvangen van kritiek en
complimenten.
Les 3:
Deze les gaat over aardig zijn, het belang van elkaar kennen, van fouten kun je leren, het al dan niet
bewaren van geheimen en keuzes maken.
Les 4:
In de les gaan we in op de verschillen en overeenkomsten in thuissituaties. Wie zorgt voor mij?
Het dragen en nemen van verantwoordelijkheid binnen de thuissituatie.

