SPONSORACTIE SPEELTOESTEL: VRIJDAGMIDDAG 12 MEI
Zoals u in een eerder mailing heeft kunnen lezen willen wij als
school geld inzamelen om het speeltoestel op het grasveld naast
de school te vervangen. Hiervoor organiseren wij op vrijdagmiddag van14.00 tot 16.30 uur een gezellige SPONSORMARKT.
Op deze markt is van alles te doen: spelletjes, u kunt uw auto of
fiets laten wassen, er zijn optredens, een kraam met koffie/thee/
ranja en lekkers, kinderen kunnen geschminkt worden etc. We
hebben al veel leuke ideeën. De groepen zullen de activiteiten
organiseren. Ze proberen daarmee met hun eigen groep geld in
te zamelen. Als stimulans zullen er in de aula van de school geldmeters getoond worden met daarop de opbrengst per groep.
Welke groep kan het meeste bijdragen??
Omdat we een flink bedrag bij elkaar willen verzamelen willen we
ook op zoek naar sponsors. We hebben hiervoor een
SPONSORBRIEF gemaakt. Deze brieven liggen bij de leerkracht in de klas. Kinderen die mensen kennen met een eigen
bedrijf kunnen bij de leerkracht een brief (of meerdere!) meenemen. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders met een eigen bedrijf óf die werkzaam zijn bij een bedrijf wat zou willen sponsoren. Tevens benaderen we de bedrijven die hebben gesponsord
bij het oude toestel.
Ook willen wij nu alvast een FLESSENACTIE starten. Met alle
kinderen van de school willen we lege flessen in gaan zamelen.
Dit kunnen de kinderen nu al gaan doen. We willen wel vragen
om alleen thuis te verzamelen en bij vrienden en bekenden. We
vinden het vervelend als er meerdere kinderen bij dezelfde mensen in de buurt aan de deur komen. We zullen dat ook met de
kinderen bespreken. De opbrengst telt mee voor klassenopbrengst. Dus voor alle kinderen: sparen maar!
We hebben er zin in! De werkgroep ‘Sponsoractie Speeltoestel’
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AGENDA

Woensdag 5 april
Rapport 2
Maandag 10 april
Vergadering O.R. 20.30 uur
Woensdag 12 april
Vrije dag, studiedag
Maandag 17 april
2e Paasdag, vrije dag

Vrijdag 21 april
Koning Torelaar Dag
Continurooster 8.30-14.30
uur
Kinderen krijgen 5 april een
informatiebrief mee naar huis
24 april - 5 mei
Vakantie
Woensdag 10 mei
9.00 uur: opening techniekproject door Mad Science
Ouders zijn welkom!
Vrijdag 12 mei
Sponsoractie Speeltoestel
Donderdag 18 mei
Vrije middag, studiemiddag

EINDE EU-SCHOOLFRUIT-PROGRAMMA
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma eindigt na Pasen. Het
is de bedoeling dat kinderen vanaf woensdag 19 april weer zelf
Gruiten mee naar school brengen. Dat kan een fruit zijn, maar
ook een handvol cherry-tomaatjes, een stuk komkommer, wortel
of paprika. Het is voor de jongere kinderen handig als het meegebrachte fruit of de groente is voorgesneden zodat ze het gemakkelijker op kunnen eten.

Heeft u uw kind nog niet
aangemeld voor het nieuwe
schooljaar? Inschrijven is
mogelijk tot 15 april.
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 10 mei.
Tekst uiterlijk 8 mei aanleveren: info@detorelaar.nl

RESULTATEN

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
12 april
Joe Kremers
11 jaar
18 april
Fem van Limpt
5 jaar
20 april
Dallal Khalaf
6 jaar
22 april
Anoek Lavrijsen
4 jaar
24 april
Gaby de Waal
11 jaar
27 april
Silke Intven
5 jaar
28 april
Zoë Smetsers
6 jaar
10 mei
Tuur Rossiau
6 jaar
LEUK DAT JE BIJ
ONS OP SCHOOL
KOMT!
Anoek Lavrijsen
Groep 1/2 B

JANNE, HEEL VEEL SUCCES
OP HET BRABANTS
VOORLEESKAMPIOENSCHAP
WIJ ZIJN KEI TROTS OP JOU!!

Twee keer per jaar worden er in de groepen
2 t/m 8 citotoetsen afgenomen. Citotoetsen zijn
landelijk toetsen. Ze geven een score waarmee
we ons dus ook kunnen vergelijken met andere
scholen en waaraan we dus kunnen zien of onze
resultaten van voldoende niveau zijn. Deze resultaten bespreken we vervolgens met het hele
team om zo te kijken waar onze accenten nog
gelegd moeten worden en waar we sterk in zijn.
Over de gehele linie laat de analyse een positief
beeld zien. Op de onderdelen Rekenen en spelling mogen we heel trots zijn. Een aandachtspunt
blijft, ondanks eerdere inspanning, de woordenschat. We zullen met het team nog een keer bekijken wat we moeten doen om deze resultaten
omhoog te krijgen.
GEVRAAGD VOOR TECHNIEK
Tijdens de techniek weken ( 8 mei t/m 1juni)
willen we met de kleuters oude apparaten slopen. Hiervoor zijn we op zoek naar oude wekkers, elektrische tandenborstels, telefoons, huishoudelijke apparaten enz. Liever geen computers
of beeldschermen.
Verder willen we een timmerhoek inrichten en
hebben we timmerhout en kleine hamers nodig.
Wie kan ons hieraan helpen?
Graag alles inleveren bij de kleuterjuffen.

TABLETS VAN SNAPPET
Sinds het einde van vorig schooljaar werken we met tablets. We willen onze ervaringen van afgelopen jaar graag met u delen. We zijn tevreden over het werken met de digitale verwerking. Het is
fijn dat de leerkracht meteen overzicht heeft van de ontwikkelingen van de kinderen. Een ander
voordeel is dat de moeilijkheidsgraad van de opdracht zich aanpast aan het niveau van de kinderen.
We realiseren ons dat Snappet slechts een verwerkingsmiddel is en dat de inbreng van de leerkracht binnen de groep onmisbaar blijft.
Verder zijn er voor ons nog een paar punten die we in overweging nemen.
* Blijven we met Snappet werken in groep 4 of is een start in groep 5 beter?
* Blijven we werken met kleine tablets of gaan we (met bepaalde groepen) over naar grote tablets?
Op het moment kijken we of de extra investering opweegt tegen de voordelen van de grote tablets. De grotere variant heeft als voordeel dat je bijvoorbeeld een apart toetsenbord hebt en er
ook op kunt tekstverwerken. Een nadeel is dat het beeld voor de kinderen niet groter wordt én
dat Snappet nog niet te koppelen is aan Microsoft waardoor het opslaan van documenten van kinderen toch niet kan. We willen vóór het einde van het schooljaar een besluit over nemen over
deze twee punten.
Binnenkort volgt een deel van het team een tweetal workshops rondom de ergonomie van het
werken met tablets. We zullen daarna nog specifieker gaan kijken naar afspraken die we met de
kinderen moeten maken over houding, werktijd etc. Immers besteden we ook heel veel aandacht
aan de zithouding bij het vak schrijven. We moeten dit bij computer- en tabletvaardigheden nog
meer gestalte gaan geven.

Bij het peuterprogramma en de dagopvang werken we momenteel met het thema boerderij. We
zijn als startactiviteit gedurende de hele week elke dag op bezoek geweest bij de boerderij. Dat
was leuk! Nu weten we welke dieren er allemaal op de boerderij zijn en wat er zoal nog meer op
de boerderij te vinden is.
Op vrijdag 7 april staat er voor onze Cluppers een slaapfeest gepland. Dat belooft een gezellig logeerpartijtje te worden; we hebben er zin in! Ook verheugen we ons stilletjes aan al op de meivakantie. Het duurt weliswaar nog even voordat het zover is maar de voorpret is al begonnen.
Het activiteitenprogramma staat in het teken van Natuur Avontuur. En dat betekent dus veel natuurlijke en avontuurlijke activiteiten! Weten wat we zoal gaan doen?
Kijk maar eens: nummereen.com/vakantieprogramma.
Op donderdag 13 april verwachten we de paashaas bij Nummereen. Misschien komt hij wel paaseitjes verstoppen… Iedereen alvast een gezellig Pasen gewenst!
STUDIEDAGEN MET HET TEAM
Met het team hebben we regelmatig momenten waarop we samen met de schoolontwikkeling bezig
zijn. Afgelopen donderdagmiddag hebben we met het team zo’n studiemoment gehad. De leerkrachten van groep 1/2 hebben gekeken hoe ze hun klassenmanagement kunnen optimaliseren door gebruik te maken van verschillende coöperatieve werkvormen en hoe ze de verschillende hoeken in
de klas kunnen optimaliseren. Tevens hebben we gekeken hoe we nog beter in kunnen spelen op de
niveauverschillen die er in de groepen zijn.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 houden zich dit jaar bezig met het implementeren van onze
nieuwe rekenmethode in combinatie met Snappet. We kijken dan hoe we ons rekenonderwijs met
de nieuwe methode zo goed mogelijk vorm kunnen geven en daarbij Snappet als verwerkingsinstrument optimaal in kunnen zetten. De tablets van Snappet helpen ons daarbij, maar onze lessen moeten inhoudelijk goed blijven.
Volgende week woensdag gaan we aan de slag met het tweede speerpunt van dit schooljaar namelijk onze visie. Het onderwijs verandert in snel tempo. Wij stemmen samen af wat wij als team belangrijk vinden. Wat moet er veranderen aan ons onderwijs om de kinderen van nu voor te bereiden om de toekomst. Blijft bijvoorbeeld feitenkennis net zo belangrijk? Of moeten kinderen meer
vaardigheden leren zoals samenwerken en informatie opzoeken en filteren? We zijn het er in ieder
geval al over eens dat een paar dingen heel belangrijk zijn. Wij zijn er van overtuigd dat veiligheid,
zelfreflectie, vertrouwen en het ontplooien van ieders talenten voorwaarden zijn voor een fijne tijd
op de basisschool. Een basis voor goed leren op de basisschool!
OUDERS ZIJN WELKOM BIJ DE OPENING VAN ONZE TECHNIEK-WEKEN
Woensdag 10 mei om 9.00 uur worden de techniekweken geopend met een spectaculaire show verzorgd
door een professor van Mad Sience. Gedurende 4 weken
werken alle groepen rondom techniek en wetenschap.
Ouders zijn van harte welkom om naar deze show te
komen kijken.
De kinderen krijgen deze morgen ook een flyer mee
over een naschoolse techniek en wetenschapcursus verzorgd door Mad Sience op onze school voor de groepen
3 t/m 8.

NIEUWS UIT GROEP 8
* Janne uit groep 8 laat zien dat ze een kei is in het voorlezen. Zij werd voorleeskampioen op onze
school, kampioen van de Gemeente en zij behoorde ook tot de beste in Goirle. Zij gaat nu op vrijdag 7 april deelnemen aan het Brabants kampioenschap in Den Bosch. Veel succes Janne!
* De kinderen van groep 8 zijn allemaal geslaagd voor het EHBO-examen. Na maanden hard werken was het op maandag 20 maart het EHBO-Examen. De kinderen hebben het héél goed gedaan
en werden beloond met een welverdiend diploma!
* Op woensdag 22 maart heeft groep 8 deelgenomen aan de Boomfeestdag. In tweetallen hebben
de kinderen o.l.v. enkele mensen van de Gemeente gezorgd voor een goede beplanting bij het terrein van Jong Nederland.
* Afgelopen vrijdag 31 maart heeft groep 8 een gastles van de Rabobank gehad ter afsluiting van het
week van het geld. Een hele leerzame en leuke les over hoe om te gaan met geld. Bedankt!
* Ook hebben alle kinderen voor het vakgebied Aardrijkskunde een presentatie gehouden over een
zelf gekozen land. Voor allerlei foto’s neem een kijkje op de website van groep 8.
Agenda groep 8 maand april:
5 april:
Pastoor in de klas voor het Heilig Vormsel.
14 april:
Zwerfafval opruimen rondom de school.
18,19 en 20 april:
Eindtoets Basisonderwijs.
21 april:
Huwelijk van meester Erik.
EVEN VOORSTELLEN

NIEUWS UIT GROEP 7

Hoi allemaal! Mijn naam is Bo
Schellens. Ik ben 20 jaar en woon
in Reusel. Sinds kort loop ik
stage in groep 1/2A. Ik ben elke
dinsdag in de groep te vinden. Ik
ga zelf naar school in Helmond,
daar volg ik de Pabo aan Hogeschool de Kempel. Ik heb heel
veel zin in deze stageperiode!

Donderdag 6 april heeft groep 7 het verkeersexamen. In de ochtend het theoretisch gedeelte en in de middag het fiets
examen. Zorg ervoor dat je op de fiets
komt in de middag.

Groetjes, Bo
Mijn naam is Geeke Vosters en bij
deze wil ik me graag voorstellen als
stagiaire van De Torelaar. Ik ben nu
eerstejaarsstudent op de Kempel in
Helmond. Ik ben 18 jaar en ik woon
samen met mijn ouders en hondje
Puk in Bladel. Het eerste halve
schooljaar heb ik stage gelopen in
groep 7 bij juf Anja en juf Annemieke. Ik heb hier veel geleerd en ik heb
een leuke tijd gehad. Het tweede half jaar loop ik
stage bij juf Willeke in groep 3/4. Mijn hobby’s zijn
dansen en zingen en ik vind het leuk om gezellige
dingen te doen met vriendinnen. Misschien dat we
elkaar nog tegenkomen dit jaar!
Groetjes, Geeke

14 April bezoeken we het museum “De
bewogen jaren” in Hooge Mierde als afsluiting van het thema de Tweede wereld
oorlog.
NIEUWS DOVENSCHOOL
Groep 1/2 B heeft gewerkt aan het thema
dovenschool in Sri Lanka. Kinderen hebben contact gehad met de dovenschool.
Tineke heeft hier via de mail inmiddels op
gereageerd. Wil je dit lezen? Kijk op onze site www.detorelaar.nl

MARTINE LETTERIE BEZOEKT GROEP 7
Afgelopen dinsdag kwam Martine Letterie bij ons op school in groep 7.
Ze vertelde over haar beroep als schrijver. Elk kind in de klas moest een
boek lezen dat zij had geschreven, daarbij kwamen wij er achter wat
voor boeken zij schreef.
Ze schrijft veel waar gebeurde verhalen
over de geschiedenis. Waarvan een groot
onderdeel: De tweede wereldoorlog. Ze
haalt haar inspiratie van mensen die iets
over komen is. Ze schrijft haar boeken het
liefst in haar kantoor, in de bieb of in de
trein. Ze schrijft ook soms met haar collega Caja Casimir. Ze schrijft hele leuke boeken en we raden jullie aan om zeker een
keer een boek van haar te lezen.

OUDERVERENIGING
RABOBANK
CLUBKAS CAMPAGNE
Breng uw stem uit op de
Oudervereniging van
De Torelaar!
Klik hier om te stemmen.
Vorig jaar hebben de stemmen maar liefst € 226,63 opgeleverd voor de Oudervereniging.

Luuk en Esmee

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Beste ouders,
Aan het einde van dit schooljaar stop ik als ouder in de Medezeggenschapsraad. In de afgelopen vijf
jaar heb ik mee gedacht, gepraat en beslist over heel diverse onderwerpen namens ouders, leerlingen, leerkrachten en een ieder die een belang bij onze school heeft.
Maar nu is het aan één van u om het stokje over te nemen.
Wat houdt lid zijn van de medezeggenschapsraad in? Zes a zeven keer per jaar komen we (3 leerkrachten, de directeur en 3 ouders) bij elkaar om o.a. te praten of over de begroting waarin staat
waar de school haar geld aan wil en kan uitgeven. Over de groepsindeling en daarbij behorende
leerkracht(en). Maar ook over wisselende onderwerpen denk aan veiligheid op school, onze uitstraling, schooltijden, vervanging leerkrachten bij ziekte, bezoek inspectie en de bevindingen, scholing
leerkrachten, digitale hulpmiddelen. En nog heel veel meer.
Daarom is het zo belangrijk dat de vacature voor het nieuwe schooljaar weer wordt ingevuld zodat
er met een volwaardige Medezeggenschapsraad verder kan worden gegaan.
Binnenkort zal aan uw kind een brief worden meegegeven waarop u zich, als u geïnteresseerd bent,
kunt aanmelden. Wilt u in de tussentijd meer informatie of meteen al aanmelden? Neem dan contact op met mr@detorelaar.nl

Karin Branten
Voorzitter en MR-lid namens ouders

