WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID van 17 t/m 24 november
Maandag 20 november is in de aula de gezamenlijke opening van
de Week van de Mediawijsheid (klik om meer te lezen)
Hoe Mediawijs ben jij?
Tijdens de Week van de Mediawijsheid wordt in de groepen
2 t/m 8 aandacht besteed aan Media. Jacqueline heeft de opleiding
Mediacoach gevolgd en zal de lessen gaan verzorgen. Dit is een
vervolg op de lessen die vorig jaar in de groepen gegeven zijn.
Kinderen worden zich bewust van hoe ze zelf verantwoordelijk
zijn voor het gebruik van Social Media. Vragen die helpen in dit
bewustwordingsproces zijn o.a.:
*Waar kan ik de juiste informatie vinden?
*Op welke manier kan ik een fijn contact onderhouden met mijn
vrienden?
*Wat laat ik van mezelf zien op social media en wat juist niet?
*Hoe kan ik weten wat reclame is wanneer ik een spel speel?
Tijdens de Medialessen gaan we hier samen over nadenken en
praten.
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AGENDA
Maandag 6 november
MR vergadering

Donderdag 16 november
Gezamenlijke afsluiting
Leefstijl
Zondag 19 november
Sint vertrekt vanaf onze
school naar de Kei
Maandag 20 november
Gezamenlijke opening
Week van de Mediawijsheid
Maandag 27 november
Pyjama lezen 18.30-19.00 uur

Dinsdag 5 december
Sint komt op bezoek!
Woensdag 6 december
Vrije dag, studiedag team

MAAND
AFSLUITING
Groep 6/7 doet mee aan Mediamasters.
MediaMasters is een interactieve game die scholen een kans biedt
om op toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas
aan de slag te gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over
de kansen en de gevaren die media bieden. De game wordt gespeeld door kinderen uit groep 6 en 7 tijdens de Week van de
Mediawijsheid.
Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij
het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van
elkaar mediawijzer.
Ook zijn er thuismissies waarbij de kinderen thuis aan de slag
moeten gaan om punten binnen te halen.

De peuters van Nummereen
verzorgen de maandafsluiting
van vrijdag 24 november
(11.15 - 11.45 uur).
Ouders en belangstellenden
zijn hierbij van harte welkom.
De eerstvolgende Infoflits verschijnt woe. 29 november
Tekst uiterlijk 27 november
aanleveren:
info@detorelaar.nl

NIEUWS UIT GROEP 8

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
04 nov.
06 nov.
06 nov.
07 nov.
14 nov.
21 nov.
21 nov.

Marieke van de Sande
Mariam Kamara
Imara van der Zanden
Lynn Laarakker
Bjarn Rieken
Eline Fabrie
Luc Fabrie

6 jaar
12 jaar
12 jaar
6 jaar
6 jaar
11 ja ar
11 jaar

LEUK DAT JE BIJ
ONS OP SCHOOL
KOMT!

Mirthe Lavrijsen
Lux Hermans

groep 1/2 A
groep 1/2 A

* 6, 7 en 9 november
voorlopig adviesgesprekken groep 8
* 7 november gastles Respect
door Peter van de Noort (week van Respect)
* 17 november workshopdag Pius X-college
* 19 november open dag Pius X-college
12.00-14.00
* 20 november les Mediawijsheid
Voor in de agenda:
Kamp groep 8 op 24-25-26 april 2018

PYJAMA LEZEN
Maandag 27 november van 18.30-19.00 uur
komt Zwarte Piet bij ons in de aula voorlezen.
Alle kinderen van De Torelaar en Nummereen
zijn welkom om te komen
luisteren.
Natuurlijk mogen papa’s en
mama’s ook mee naar
school komen!
Spannend...

EU-SCHOOLFRUIT vanaf 15 november op woensdag - donderdag - vrijdag
Ook dit schooljaar nemen we weer deel aan het EU Schoolfruit programma.
Van 15 november 2017 t/m 20 april 2018 krijgen we op woensdag, donderdag en vrijdag
gratis schoolfruit en groente aangeboden.
In de Nieuwsrubriek op de website staat steeds vermeld wat
er die week geleverd wordt.
Op maandag en dinsdag is het de bedoeling dat de leerlingen
van u een portie groente of fruit mee naar school krijgen, wat
zij met elkaar in de klas opeten. Dat kan 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. Wij hopen dat het Gruiten
een aanzet is tot een blijvende gezonde leefstijl.

Kijk ook eens op www.euschoolfruit.nl
voor meer informatie, tips e.d.

OUDERBRIEF LEEFSTIJL THEMA 2: PRATEN EN LUISTEREN
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 of afsluiting bij het thema dat
dan aan de orde is.

Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal vaardigheden die
kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leren kinderen dat vragen stellen en luisteren, net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.
Les 1:
Kinderen leren het verschil tussen horen en luisteren. Op welke manier luister je goed en hoe kun
je een ander laten merken dat je goed luistert?
Les 2:
Door het stellen van vragen kun je veel informatie krijgen. Kinderen leren op allerlei manieren hoe
ze vragen kunnen stellen en of de ander hen begrijpt.
Les 3:
Ook zonder woorden kun je dingen vertellen: je kunt ‘praten’ met je gezicht, met gebaren of door
je houding. Ook de klank van je stem kan veel duidelijk maken.
Hoe kun je elkaar toch begrijpen, ook al spreek je niet dezelfde taal?
Hoe voer je een officieel telefoongesprek, hoe spreek je een antwoordapparaat in, wie bel je in geval van nood en wat zeg je dan?
Les 4:
Deze les gaat over het belang van woorden.
Woorden hebben niet voor iedereen dezelfde lading. Kinderen leren over eerlijk en oneerlijk,
schelden, roddelen, opscheppen en hoe je hierop kunt reageren.
Kinderen leren zich presenteren. Wat zeg ik? Hoe kijk ik? Hoe sta ik?

VERSTERKEN WEERBAARHEID
Weerbare jongeren zijn beter bestand tegen pesters, pesten zelf
minder, zijn minder vaak eenzaam en ervaren minder psychische
problemen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 5% van kinderen
en jongeren van 4-18 jaar in de Kempengemeenten onvoldoende weerbaar is en 14% van de ouders
heeft behoefte aan ondersteuning bij het weerbaarder maken van hun kind. De Kempengemeenten
willen met het plan van aanpak “Versterken van de (sociale) weerbaarheid van kinderen, jongeren
en de kracht van hun opvoeder 2018-2021”, in samenwerking met de GGD, het CJG+ de Kempen
en ouders de weerbaarheid van kinderen vergroten. Veel scholen en organisaties hebben al beleid
en interventies om de weerbaarheid van kinderen/jongeren en de opvoedkracht van ouders te versterken. Middels een vragenlijst aan scholen en organisaties wordt inzicht verschaft in het huidige
aanbod. Daarnaast is het relevant om ouders te bevragen over hun ervaringen en behoeften. De
resultaten van de vragenlijsten geven een beeld van de huidige werkwijze met betrekking tot weerbaarheid en opvoedkracht in de Kempengemeenten.
Zou u deze vragenlijst willen invullen?
De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Als er meerdere kinderen in een gezin zijn, kan
de vragenlijst worden ingevuld voor het kind dat het minst weerbaar is of is geweest. Het invullen
kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.
· Via deze link kunt u de vragenlijst digitaal invullen. Wilt u de vragenlijst uiterlijk voor 5 november
invullen?
Om te komen tot een actieplan zijn de volgende stappen voorzien:
1. De resultaten van de vragenlijsten worden verwerkt tot een lijst van actiepunten/ plannen / wensen / ideeën.2. We prioriteren de actiepunten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.
3. Vervolgens spreken we af wie welke actiepunten verder uitwerkt (doel, inhoud, samenwerkingspartners, financiën), zodat ze opgenomen kunnen worden in een actieplan dat ter besluitvorming
voorgelegd wordt aan de gemeenten.
Vragen over de gegevensverzameling? Reineke Horbach, GGD Brabant-Zuidoost,
r.horbach@ggdbzo.nl
088 0031 436 (secretariaat afdeling gezondheidsbevordering GGD)
· Reusel-De Mierden: Marit van Dooren, M.vanDooren@reuseldemierden.nl, 0497-650010
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

GGD INFORMATIEAVOND BEDPLASSEN
Dinsdag 7 november organiseert de GGD Brabant-Zuidoost een
informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed
plassen. Dit gebeurt in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid
de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen
aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 april in het Catharina
ziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om
20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt.
De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal,
zijn 3 euro.
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u
ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u
terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

HEEFT U DE
JEUGDMONITOR
AL INGEVULD?
Lees meer...

Black Swords in de Effenaar
Lees meer...

