BIJNA VAKANTIE...
Nog ruim één week en dan beginnen we
aan een welverdiende vakantie. Het jaar is
voorbij gevlogen; een goed teken volgens
mij. Mijn eerste jaar op De Torelaar zit er
op. Nu eerst vakantie, maar ik heb al weer
zin in volgend schooljaar.
Het is nog een drukke week. In de klassen
gebeurt van alles; werken, vieren, afsluiten, opruimen, kamp,
musical van groep 8, etc.
Komende week nemen we ook van een aantal mensen afscheid.
Uiteraard van meester Erik en juf Roxanne die hun carrière op
een andere school voortzetten, maar ook van onze steun en
toeverlaat Sandra Huijgens. Zij gaat om gezondheidsredenen
stoppen en we zullen haar heel erg gaan missen. Verder nemen
we afscheid van Ad Kox en gymjuf Ilse Maas. Ilse gaat werken bij
een ander bestuur en Ad stopt ook i.v.m. zijn gezondheid. Ad zal
stoppen als techniekcoach, maar geeft aan incidenteel op school
te willen helpen. Dit aanbod laten we natuurlijk niet schieten!
Gisteren heeft u via de mail een brief gehad met de verdeling van
de leerkrachten over de groepen. Mocht u de brief niet ontvangen hebben, kijk dan eerst bij de ‘ongewenste mail’. Als hij daar
niet staat, laat het ons dan even weten. Tevens heeft u kunnen
lezen dat we twee nieuwe collega's mogen verwelkomen:
Yvonne Bogaerts en Malou Gevers. Wij heten hen erg welkom
op onze school! Zij stellen zich verderop aan u voor.
We zijn intern nog druk bezig om de laatste hand te leggen aan
de jaarplanning. Ook de nieuwe schoolgids is ongeveer klaar. Alle
oudste kinderen van het gezin zullen volgende week een schoolgids met praktische informatie mee naar huis krijgen. Hierin vindt
u bijvoorbeeld ook alvast de data van de studiedagen voor het
komende schooljaar.
Rest mij om iedereen een hele fijne en zonnige vakantie te
wensen!
Wij zien jullie graag weer terug op maandagmorgen 28 augustus.
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AGENDA
5 t/m 7 juli
Schoolkamp groep 8

Vrijdag 7 juli
11.15 u. Ouder-bedank-uurtje
Dinsdag 11 juli
Afscheidsmusical groep 8
Woensdag 12 juli
Rapport 3
Groep 7: verjaardagsfeest
juf Annemieke en juf Anja
Donderdag 13 juli
Roulatieochtend,
kennismaking nieuwe groep

Vrijdag 14 juli
Continurooster
8.30 - 14.00 uur
Kleuters tot 12.00 uur
17 juli t/m 25 augustus
Zomervakantie

LENNE
proficiat
met je strikdiploma!

Baukje de Wit

De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag
30 augustus. Tekst
uiterlijk 28 aug. aanleveren:
info@detorelaar.nl

Hallo!

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
5 juli
6 juli
6 juli
7 juli
7 juli
9 juli
12 juli
13 juli
13 juli
14 juli
18 juli
19 juli
22 juli
25 juli
26 juli
29 juli
30 juli
31 juli

Lenne Jansen
Birgit Dieker
Imke van Gisbergen
Keano Sol
Mette Straatman
Noxx Hermans
Roan Kox
Senn Koolen
Emmelie Verhagen
Inge de Laat
Fleur Sanders
Xamm Janssen
Bas Vanderhoydonks
Yara van de Voort
Lotte van Beers
Iris van Woudenberg
Gothishia van Os
Jannes van Gisbergen

12 jaar
13 jaar
6 jaar
8 jaar
7 jaar
4 jaar
6 jaar
6 jaar
7 jaar
11 jaar
7 jaar
6 jaar
5 jaar
5 jaar
7 jaar
11 jaar
12 jaar
8 jaar

Ik ben Malou Gevers
en ben vanaf volgend
schooljaar werkzaam
op De Torelaar in
groep 6-7. Bij deze wil
ik mijzelf kort voorstellen. Ik ben 25 jaar
en woonachtig in
Tilburg. Ik ben opgegroeid in Reusel en heb
gestudeerd in Helmond aan Hogeschool de
Kempel. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten, uit
eten en op vakantie! Sinds 2014 ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. De
Torelaar is voor mij geen onbekende school,
aangezien ik hier mijn afstudeerstage heb gedaan
in groep 8. Wellicht dat een aantal van jullie mij
hiervan zal kennen. Na het afstuderen heb ik
ook nog een tijdje als invaller gewerkt op De
Torelaar. De afgelopen 2 jaar ben ik werkzaam
geweest in Helvoirt op de Dr. Landmanschool.
Hier ben ik leerkracht geweest van groep 4-5 en
groep 6. Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen én met de ouders!
Een hele fijne vakantie en tot gauw!

LEUK DAT JE BIJ

ONS OP SCHOOL
KOMT!

Noxx Hermans
Deling Khalaf
Mamadi Kamara
Kim Sala
Casey Hoeks
Kayley Antonius

groep 1/2 B
groep 1/2 B
groep 1/2 A
groep 1/2 A
groep 1/2 A
groep 7

OVERBLIJVEN
We zijn trots te kunnen melden dat de overblijfwerkgroep
voor het nieuwe schooljaar
weer voldoende vrijwilligers
heeft om het overblijven soepel te kunnen laten
verlopen. Lees meer over het overblijven in de
schoolgids of op de website.
Vrijwilligers, bedankt voor jullie goede zorgen!

Hallo allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen als nieuwe leerkracht op De Torelaar. Ik ben Yvonne Bogaerts,
36 jaar oud en woonachtig in Reusel. Ik woon
hier samen met mijn vriend en 2 kinderen.
Ik heb 15 jaar op een Jenaplanschool in Eindhoven gewerkt en heb hier voornamelijk in de midden- en bovenbouwgroepen les gegeven.
Vanaf komend schooljaar ben ik werkzaam in
groep 4/5. Ik heb er veel zin in om hier een bijdrage aan het onderwijs te mogen leveren. Ik kijk
uit naar een fijn schooljaar met de kinderen èn
met de ouders. Tot gauw!
Als u verder nog vragen heeft, loop gerust binnen!

LEZEN
Blijf lezen! Bestrijd de zomerdip! Leren lezen vraagt elke dag instructie en
oefening. In groep 3, 4, 5 en 6 wordt er veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt, doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start in de nieuwe groep niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. Vooral voor kinderen
die lezen lastig vinden, is het daarom van groot belang in de zomervakantie
dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. En dat hoeft niet lang te zijn; elke dag 10
minuutjes heeft meer effect dan één keer per week een half uur! Dit kan met boekjes van de bieb,
boekjes van thuis: het belangrijkste is dat ze oefenen op niveau. Te moeilijke boeken lezen frustreert en ontneemt het plezier in het lezen. Op het laatste rapport vindt u het actuele leesniveau
van uw kind.
Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBiebapp van de Bibliotheek. Op de VakantieBieb-app voor tablet of smartphone, is onder andere een
selectie van gratis digitale kinderboeken (e-books) opgenomen. De VakantieBieb-app staat vanaf 1
juli t/m 31 augustus in de App Store en Google Play Store.
Om het lezen thuis te stimuleren, krijgen alle kinderen van groep 3-4-5-6 een leesbingokaart. Wij
zijn benieuwd wie BINGO heeft na de vakantie! We wensen iedereen in de vakantie veel leesplezier!
Het zou fijn als de kinderen die nog schoolbiebboeken thuis hebben en deze al uit hebben, deze
voor de vakantie inleveren. Alle kinderen mogen 2 boeken lenen om in de vakantie te lezen.
UIT DE LEERLINGENRAAD

Vorige week maandag heeft de leerlingenraad zijn laatste overleg van dit schooljaar gehad. Het was
een productieve vergadering waarin belangrijke dingen besproken zijn:
- De leerlingenraad heeft samen het nieuwe speeltoestel uitgekozen. Ze hadden de keuze uit ongeveer 6 toestellen en waren het snel eens. Ze kozen de mooiste. Op de afbeelding ziet u hoe hij er
uit komt te zien.
- De vorige leerlingenraad kwam Frederique met het voorstel om maand- of weekafsluitingen te
gaan houden. Frederique en Vera hebben hier een voorstel voor gemaakt en afgelopen vergadering
is het voorstel goedgekeurd. Alle groepen zijn volgend schooljaar verantwoordelijk voor het vullen
van één maandafsluiting. Er zullen er dus 6 plaatsvinden. Dit zal gebeuren op de laatste vrijdagen van
de maand. Ouders worden hier voor uitgenodigd.
- Ten slotte heeft de leerlingenraad meegedacht over de 'ontwikkellocaties' waar de gemeente mee
aan de slag wil. Belangrijkste punten hierbij waren
de wensen die we hadden op de locatie bij de
school, het grasveld. De bevindingen van de leerlingenraad worden teruggekoppeld naar de gemeente.
Aan het begin van het volgende schooljaar zal de
nieuwe leerlingenraad gekozen gaan worden. De
kinderen uit groep 5 en 7 hebben nog een jaar
zitting. Onder de kinderen die nu nog in groep 4
en 6 zitten zullen nieuwe verkiezingen plaats vinden. De gekozen kinderen hebben steeds 2 jaar
zitting en zo voorkomen we dat we elk jaar met
een complete nieuwe raad zitten.
Vanaf deze plaats wil ik voorzitter Janne en Sem,
Frederique en Luc bedanken voor hun inzet.

NIEUWS VAN NUMMEREEN

De laatste loodjes van het schooljaar zijn aangebroken. Op naar de zomervakantie! Op de Clup
kijken we er naar uit. Zes weken lang alle tijd om leuke dingen te doen! We hebben dan ook een
spetterend activiteitenprogramma met als thema 'Happy in je hangmat'. Elke week heeft een specifiek karakter met bijbehorende titel. Denk aan Cocktails & kokosnoten, Pirates of the Caribbean en
Ravotten & relaxen. Dat wordt leuk! Het complete programma is te downloaden
via www.nummereen.com/vakantieprogramma. De komende weken werken we bij de dagopvang
en peuterprogramma, hoe toepasselijk, met het thema ‘ik ga op vakantie’. Op die manier komen we
alvast een beetje in de vakantiesfeer!
Het weer van de afgelopen weken helpt ons daar wel bij. We hebben lekker gezwommen in het
zwembad, genoten van een ijsje en met het hele warme weer zetten we het zwembad gewoon lekker binnen op. Wat een waterpret!
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u wellicht al in de informatiebrief heeft kunnen lezen, heb ik
met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe baan.
Ik ben een paar weken geleden benaderd door een directeur van
SKOBOS met de vraag of ik interesse heb in een vacature binnen
die stichting. Ik heb besloten om een sollicitatiebrief te schrijven
en ben toen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Ik heb, ondanks dat ik slechts één schooljaar op De Torelaar heb
gewerkt, met ontzettend veel plezier op deze school gewerkt.
Het is een fijne werkplek, waar met veel passie en kennis wordt
lesgegeven aan kinderen in een fijn team.
Het is enkel de reisafstand die me ertoe heeft laten besluiten om
op het gekregen aanbod in te gaan. Ik ga op een school in Oirschot werken, op een locatie tussen Best en Oirschot in. Dit is
vanuit mijn woonplaats Son een korte reisafstand.
Ik wil u hartelijk bedanken voor de samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Roxanne Holsheimer- van Koppenhagen
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Zoals jullie al via een brief hebben vernomen ga ik na acht
fantastische jaren deze school verlaten. Ik heb het in deze
jaren enorm naar mijn zin gehad, maar ben toe aan een volgende
stap in mijn ontwikkeling als leerkracht. Tevens het op- en neer
reizen van Maarheeze naar Reusel en de vele files vielen mij
steeds meer tegen. Vanaf volgend schooljaar zal ik in groep 8
op basisschool Wereldwijs in Eersel gaan werken. Ik wil jullie
allemaal bedanken voor het vertrouwen dat u in mij hebt gehad.
Het was een geweldige tijd.
Tot ziens!
Erik Schaeken, Leerkracht groep 8

DINSDAG 19 SEPTEMBER
organiseren wij de Grote Verkeersdag en daar kunnen we
heel veel hulp bij gebruiken.
Er worden o.a. fietsen gekeurd, banden geplakt, routes
gefietst en gewandeld, en nog
veel meer.
Houd deze datum dus vrij.

Woensdag 12 juli krijgen de
kinderen het rapport mee
naar huis. Dit hoeft pas na de
vakantie weer ingeleverd te
worden.
KLUSJES
Wie-o-wie is handig in het
repareren van kleine elektrische apparaten? Soms kunnen
wij daar wel wat hulp bij gebruiken. Graag even melden
via de mail: info@detorelaar.nl
Binnenlopen of bellen mag
natuurlijk ook!

