Beste ouders,
In deze laatste InfoFlits van 2017 wil ik kort terugkijken op
de eerste helft van dit schooljaar. Want wat gaat het toch
snel! Hoewel we nog niet officieel op de helft zijn, voelt het
met de komst van de kerstvakantie toch altijd een beetje
alsof de helft er alweer op zit. We hebben een fijne start
gemaakt dit schooljaar. In alle klassen draait het goed. En wat
leren de kinderen veel. In groep drie bijvoorbeeld kennen de
kinderen bijna alle letters al. We beseffen ons ook dat de
kinderen van groep 8 het laatste half jaar van hun basisschoolcarrière ingaan.
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AGENDA
Donderdag 21 december
Kerstviering 17.00-19.00 uur
Vrijdag 22 december
Om 12.00 uur vrij
Donderdag 11 januari
Einde inzameling voor de
Voedselbank

We begonnen dit schooljaar met twee nieuwe gezichten: juf
Yvonne en juf Malou. Zij zijn inmiddels al helemaal ingeburgerd en we kunnen nu met recht zeggen dat we erg blij zijn
met deze nieuwe aanwinsten! Ze horen er al helemaal bij.

Maandag 15 januari
M.R. vergadering

Donderdag zullen we samen nog gaan genieten van een gezellige kerstviering. Ouders zijn van 19.00 - 19.30 uur welkom om nog even mee af te sluiten. Vrijdagochtend zien we
alle kinderen nog op school en om 12.00 uur kan iedereen
gaan genieten van een fijne, gezellige vakantie.

Donderdagmiddag 25 januari
Vrije middag, studiemiddag

Namens het hele team en alle kinderen wens ik u alvast hele
fijne dagen en veel goeds voor het nieuwe jaar!
Baukje de Wit

Woensdag 24 januari
Talentochtend

Vrijdag 26 januari
Maandafsluiting groep 1/2 B
Maandag 29 januari
O.R. vergadering

MAANDAFSLUITING

RAPPORTEN

Groep 1/2 B verzorgt de
maandafsluiting
op vrijdag 26 januari
van 11.15 - 11.45 uur.
Ouders en belangstellenden
zijn van harte welkom.

De rapporten mogen in de
vakantie thuis blijven zodat je
het na het kerstdiner met
trots kan laten zien!
Maandag na de vakantie graag
weer mee naar school nemen.

De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 31 januari.
Tekst uiterlijk 29 januari aanleveren:
info@detorelaar.nl

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
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Tijn Lauwers
Indy Mols
Mats van Gompel
Abu Kamara
Luna Zengers
Loïs Butterbrod
Fieke van Gisbergen
Dylano Verkooijen
Stijn Vosters
Jesse van Kemenade
Mathijs Sanders
Milo van der Weijst
Juanita van Herck
Chris Heesters
Mace Heesters
Tijn Maas
Steffi van Boxtel
Luciano Beker
Jip Smolders
Tess van Alst
Nienke Branten
Sjors Branten
Quinn Smetsers
Tess Butterbrod
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LEUK DAT JE BIJ
ONS OP SCHOOL
KOMT!

Loïs Butterbrod
Fieke van Gisbergen
Milo van der Weijst
Steffi van Boxtel
Jip Smolders

1/2 B
1/2 A
1/2 A
1/2 B
1/2 B

Onze TSO-medewerkers
hebben deelgenomen aan
de “overblijfcursus”. Door
deze extra inzet kunnen
we met trots zeggen dat de
vrijwilligers gecertificeerd
zijn. Fijn om zo’n vaste
groep TSO-ers op school aan het werk te zien
tijdens het overblijven van de kinderen.
Bedankt voor jullie inzet in 2017!

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK

Dit jaar gaan we inzamelen voor de Voedselbank.
Op 11 januari 2018 worden de ingezamelde
producten opgehaald. Waarom na de Kerst?
Veel mensen krijgen een Kerstpakket met daarin
levensmiddelen die niet gebruikt worden. In de
periode voor de Kerst wordt er vaak al ingezameld vanwege de naderende feestdagen.
Ook na de feestdagen is het fijn om wat extra te
kunnen geven.
Wat willen we inzamelen:
* houdbare etenswaren
* wasmiddel
* persoonlijke verzorgingsproducten
* GEEN snoep en GEEN verse etenswaren!!

U kunt de producten inleveren in de aula van
school na de kerstviering op donderdag
21 december t/m woensdag 10 januari 2018.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Ouderraad De Torelaar

Ouderbrief Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel?
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.

Thema 3 gaat over gevoelens. In deze lessen worden de kinderen zich meer bewust van hun eigen
gevoelens en die van anderen. Want wie gevoelens herkent en erkent, leert hier beter mee omgaan.
Zo breiden de kinderen ook hun emotionele woordenschat uit.
Les 1:
Kinderen leren wanneer ze een bepaalde emotie voelen. Ze leren hoe ze deze emoties kunnen herkennen bij anderen.
Les 2:
Emoties zoals verdriet, spijt en schaamte komen aan de orde.
Wat maakt een dag, emotioneel gezien, goed of slecht?
Les 3:
Emoties zoals angst, zenuwachtigheid, boosheid, verlegenheid en vrolijkheid komen aan bod.
Hoe voelt het om iets kwijt te zijn waar je aan gehecht bent?
Kinderen leren begrip op te brengen voor de emoties van zichzelf en anderen.
Les 4:
Emoties zoals boosheid en jaloezie komen aan bod.
Kinderen leren dat niet iedereen boos wordt om dezelfde dingen. Ze leren wat je kunt zeggen of
doen als je boos bent en dat jouw boosheid soms een ander boos kan maken.
Wat voel je in je lijf als je boos bent en hoe zeg je dat je iets vervelend vindt, zonder dat er ruzie
van komt.

