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EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Na een vakantie van zes weken zijn we afgelopen maandag weer
goed begonnen. Samen met de hele school hebben we het
schooljaar geopend. De nieuwe kinderen en juffen zijn voorgesteld, we hebben samen de vlag gehesen en ons schoollied gezongen.
We starten dit jaar met een aantal nieuwe gezichten: juf Yvonne,
juf Malou (zij hebben zich in de vorige InfoFlits al voorgesteld),
meester Joris, juf Angelie en ook een aantal stagiaires.
Joris is onze nieuwe vakleerkracht voor gym. Hij vervangt Ilse
Maas. Dit jaar hebben we nog een nieuw gezicht op school, Angelie Spooren. Zij zal dinsdag- en donderdagochtend bij ons op
school ingezet worden als onderwijsondersteuner. Zij wordt vanuit de Grote Aard gedetacheerd. Angelie zal met zowel individuele kinderen als met groepjes kinderen gaan werken. Tevens is zij
er om de leerkrachten te ondersteunen en verlichten. Over Joris
en Angelie kun je in deze InfoFlits meer lezen, onze stagiaires
zullen zich in een volgende InfoFlits voorstellen.
De kinderen zijn al redelijk gewend aan de nieuwe groep, de leerkracht, de afspraken enzovoorts. Ook de ouders willen wij graag
vertellen over het reilen en zeilen in de nieuwe groepen. Volgende week al zijn daarom de informatieavonden. Op maandagavond
voor de groepen 1/2, 4/5 en 8 en op donderdagavond voor groep
3 en groep 6/7. Hieronder een overzicht van de tijden.
Namens het hele team wil ik iedereen een mooi en leerzaam jaar
wensen. We maken er weer iets moois van!
Baukje de Wit
Maandagavond 4 september:
19.00 uur groep 4/5
20.00 uur groep 1/2
20.30 uur groep 8

Donderdagavond 7 september:
19.00 uur groep 3 en 6/7

MAANDAFSLUITING

De leerlingenraad kwam afgelopen
jaar met het voorstel om maandafsluitingen te gaan houden. De leerkrachten vonden dit een goed idee.
Komend schooljaar zal elke groep
één maandafsluiting verzorgen. Ook
Nummereen verzorgt een afsluiting.
De maandafsluitingen zijn op vrijdag
van 11.15 - 11.45 uur in de aula van de school.
Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

AGENDA
Maandag 11 september
Vrije dag, studiedag

Dinsdag 19 september
Verkeersdag
Continurooster
Donderdag 28 september
Vrije middag, studiemiddag
Vrijdag 29 september
Maandafsluiting groep 8
11.15-11.45 uur
Woensdag 4 oktober
Opening Kinderboekenweek
‘’Gruwelijk eng” in de aula

Vrijdag 6 oktober
wordt de kleding weer opgehaald door Reshare.
Lees meer...
Typecursus de Typetuin in
oktober van start!
Bij voldoende aanmeldingen
gaat op onze school op maandag 2 oktober 2017 om 15:15
uur de vernieuwde typecursus
van de Typetuin van start. Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf snel in, want
vol=vol! Meer info kunt u
hier downloaden.
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag
4 oktober. Tekst
uiterlijk 2 oktober aanleveren:
info@detorelaar.nl

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
30 augustus
4 september
6 september
10 september
13 september
14 september
20 september
23 september
27 september
4 oktober

Loek van Deuren
Sven Rossiau
Tom Sanders
Deling Khalaf
Joeri Evers
Mamadi Kamara
Ward van Rooij
Giulia Mossel
Rik vd Heijden
Mandy Castelijns

5 jaar
9 jaar
5 jaar
4 jaar
11 jaar
4 jaar
8 jaar
10 jaar
12 jaar
10 jaar

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

EVEN VOORSTELLEN...
Mijn naam is Joris Klerks, ik ben de nieuwe gymleerkracht voor het aankomende jaar. Inmiddels
werk ik al twee jaar als gymleerkracht en daar
kan ik behoorlijk van genieten! Daarnaast ben ik
ook regio coördinator Beweeg Wijs. Nu zegt dit
jullie waarschijnlijk niks. Beweeg Wijs is een methode net zoals rekenen of taal, welke zich richt
op speelplein spelletjes op het schoolplein tijdens de pauze. Kinderen leren in deze methode
om lekker alleen te spelen, even te wachten op
de beurt, samen te delen, samen te werken of
lekker tegen elkaar te spelen in een wedstrijd
vorm. Naast het lesgeven vind ik het ook leuk
om wedstrijden te spelen. Zelf speel ik basketbal
in Bladel, waar ik ook nog coach van een jeugdteam ben! Kortom een heleboel bezigheden welke ik graag doe. Wil je meer weten? Vraag het
me dan gerust!
Tot ziens in de gymles.

PUBLICEREN VAN FOTO’S VAN KINDEREN
Recentelijk zijn wij benaderd door een fotograaf die foto's maakt voor onderwijskundige vakbladen.
Deze fotograaf komt komende maandag bij ons op school om foto's te maken die gebruikt worden
voor bladen als JSW, Didactief en HJK. Zijn naam is Tom van Limpt. Tom is geen onbekende en
komt ook al enkele jaren op de basisschool in Hooge Mierde om daar foto's te maken. Tom zal ook
na maandag nog enkele malen terugkomen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij toestemming om foto's van de kinderen te maken
en te gebruiken voor verschillende doeleinden. Deze registratie houden wij bij en nemen wij steeds
door als er foto's gemaakt worden. Toch willen wij u specifiek nog een keer vragen of u er bezwaar
tegen heeft dat deze fotograaf foto's maakt van uw kind die gebruikt kunnen worden voor vakbladen.
Overigens: Tom maakt ook de coverfoto's van enkele vakbladen. Als uw kind op de cover komt,
krijgt u dat blad via uw kind mee naar huis!
Dus, alleen als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind gefotografeerd wordt, kunt u dit tot uiterlijk
maandagochtend 8.30 uur doorgeven aan Jacqueline via info@detorelaar.nl.

NIEUWS VAN NUMMEREEN

Tijdens de vakantieperiode hebben we bij de dagopvang natuurlijk gewerkt rond het thema ‘ik ga op
vakantie’! Het programma stond bol van leuke activiteiten zoals onder andere zwemmen, ijsjes eten
en naar de speeltuin. Als afsluiting van het thema zijn we met de kinderen pannenkoeken gaan eten
bij de mama van Anita. Dat was smullen!! Ook de Cluppers genoten van een leuk en gevarieerd
vakantieprogramma bij de Leilinde.
Nu de scholen weer zijn gestart, beginnen we met ons nieuwe thema ‘ik ga naar de tandarts’. Een
bezoekje bij een echte tandarts staat uiteraard op de agenda!
We wensen iedereen weer een mooie start van het nieuwe schooljaar!

NIEUWS VANUIT DE MR

‘FRUTSELBAK’ GROEP 1/2

De MR heeft voor de vakantie verkiezingen gehouden.
Onze nieuwe MR start met de volgende leden namens de ouders:
Ben Straatman
Mark Lavrijsen
Inge Kox
Namens de leerkrachten:
Karin Mols
Anja van de Pas
Annemiek de Groot
Onze vergaderingen zijn openbaar dus dat wil zeggen dat u als
ouder in principe altijd als toehoorder aanwezig mag zijn. Ook
kunt u als u daar interesse in heeft altijd de notulen inkijken via
een van onze MR leden. Onze eerste vergadering is op 18 september om 20.15 uur. Wij proberen u via de InfoFlits regelmatig
op de hoogte te houden.

Heeft u kleine geduldspelletjes
voor in de frutselbak van
groep 1/2? We denken dan
bijv. aan rubik’s kubus /
tangles / doolhofje met balletje. Spelletjes waar kinderen
kort even de aandacht op kunnen richten. U mag de spelletjes met de kinderen mee naar
school geven.
Bedankt!

Groeten namens de MR

Heb jij
je rapportmap
al ingeleverd?
EVEN VOORSTELLEN...

Binnenkort krijgt ieder kind uit groep 3
tot en met 8 een Click Magazine mee
naar huis. In dit magazine staat het sportaanbod beschreven van Click. Je kunt
daarbij kiezen uit Click Sport pakketten.
Hierbij ben je niet gebonden aan de gemeente waarin je woont.
Vanaf dit schooljaar is het alleen mogelijk
om digitaal aan te melden.

Mijn naam is Angelie
Spooren.
Ik werk al een geruime tijd
als onderwijsassistente op De
Groote Aard, school voor
het speciaal onderwijs voor
SO en VSO in Eersel.
Dit schooljaar kom ik op De
Torelaar werken om ondersteuning te bieden.
De dagen dat ik aanwezig ben zijn de dinsdag- en donderdagochtend.
Gisteren was ik voor het eerst op De Torelaar.
Ik heb er veel zin in om er samen met de kinderen
een heel leuk en leerzaam jaar van te gaan maken.
Met groet, Angelie

TECHNIEKCOACH GEZOCHT
We zijn (nog steeds) op zoek naar een techniekcoach.
- Heeft u een technische achtergrond of affiniteit
met techniek.
- Wilt u deze kennis delen met de leerkrachten
en leerlingen van onze school
- Vindt u het leuk om met kinderen te werken .
- Wilt u onze leerkrachten helpen tijdens de
technieklessen?
- Bent u flexibel ingesteld
- Of kent u iemand die hiervoor belangstelling
heeft?

Zoals u misschien al wel gezien of gelezen
heeft is het oude speeltoestel op het veld
weggehaald. In week 37 zal het nieuwe toestel geplaatst worden.
NOG EVEN GEDULD...

Neem dan contact op met juf Gabriële
(techniekcoördinator)
Vergoeding voor kinderen die muziek, theater of dansles volgen.
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een subsidieregeling muzikale en culturele vorming. Deze is bedoeld
om kinderen die muziek, theater of dansles volgen individueel te subsidiëren. Mogelijk dat u overweegt om te
starten met lessen. Het is dan goed om te weten dat er subsidiemogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden
u moet voldoen.
Voor wie?
Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6 en 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een
bijdrage in de kosten van de lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende aanbieder.
Een aanbieder is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Op onze website vindt u een lijst
met erkende docenten (www.reuseldemierden.nl/subsidie).
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,00 per deelnemer.
Maximaal twee activiteiten
U kunt een aanvraag doen voor twee verschillende activiteiten. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld
halverwege het jaar wisselt van instrument of als uw kind bijvoorbeeld in plaats van een lessenreeks één keer
een voorstelling maakt en daarnaast een workshop volgt. De maximumbijdrage van de gemeente bedraagt de
helft van de kosten met een maximum van € 370,- voor de beide activiteiten samen.
Subsidie aanvragen
Vanaf 1 februari 2018 tot 15 mei 2018 kunt u subsidie aanvragen voor het lesjaar 2017/2018. U heeft dan alle
facturen en betaalbewijzen nodig van het cursusjaar.
Voorschot
Is het voor u lastig om alle leskosten voor te schieten? Als u in het bezit bent van een beschikking van de participatieregeling van ISD de Kempen, kunt u bij de gemeente ook een voorschot van de subsidie aanvragen.
Dit kan ieder jaar vanaf het begin van het lesjaar.
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil graag dat alle kinderen van 4-18 jaar mee kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het inkomen van ouders mag hierbij geen belemmering vormen. Daarom verstrekt de stichting in bepaalde gevallen een bijdrage voor culturele activiteiten. Meer informatie over Stichting Leergeld is te vinden
via www.leergeldveldhovendekempen.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 06-81120446.
Heeft u vragen?
Kijk dan eens op onze website. Heeft u daarna nog vragen? Annelies Schirris helpt u graag verder. U kunt haar
bereiken via telefoonnummer 0497-650 004 of per mail via a.schirris@reuseldemierden.nl.

