OUDERCOMMUNICATIE APP
Parro
Voor de kerstvakantie hebben we met de ouders van de groepen 6/7 en 8 twee ouderapplicaties uitgeprobeerd: Parro en
Klasbord. We hebben deze ouders vervolgens gevraagd naar
hun bevindingen. Samen met de bevindingen en ervaringen van
de leerkrachten heeft dit geleid tot een keuze voor Parro. Na de
carnavalsvakantie zullen we voor alle groepen met Parro gaan
werken. Verdere informatie en een inlogcode voor deze app
ontvangt u nog. Geïnteresseerden kunnen via deze link kijken
naar de voor- en nadelen van de twee applicaties en de verantwoording van de keuze voor Parro.
Parkeren rondom de school
Graag willen wij weer even de aandacht vestigen op het parkeren rondom de school.
Ten eerste willen wij u vragen om de kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets
naar school te sturen/brengen. Het grote
aantal auto’s zorgt voor onveilige situaties
voor onze kinderen. Vooral wanneer de auto’s niet goed geparkeerd staan.
Dus, komt u met de auto naar school, dan vragen we u nadrukkelijk om te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken!!
Studiemiddag Cultuur
Afgelopen week hebben we een studiemiddag gehad. Deze middag stond in het teken van cultuur én de komende cultuurweken. Van 19 februari tot 5 maart staan twee projectweken gepland. Het thema is Poëzie. Tijdens de kijkavond van 15 maart
zijn onze eindproducten te bewonderen.
MAANDAFSLUITING

VERTROUWENSPERSOON

Groep 6/7 verzorgt de
maandafsluiting
op vrijdag 23 februari
van 11.15 - 11.45 uur.
Ouders en belangstellenden
zijn van harte welkom.

Op school hebben we 2 vertrouwenspersonen: Hannie Heesters
en Willeke Dirks. Kinderen en
ouders kunnen bij hen terecht als
ze ergens mee zitten of zich zorgen maken over iets, wat met de
eigen leerkracht moeilijk te bespreken is. Zij zijn samen in de
groepen 4 t/m 8 geweest om uit
te leggen wat zij doen en dat kinderen altijd bij hen aan kunnen
kloppen.
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AGENDA
Vrijdag 9 februari
Carnavalsviering
Continurooster 8.30-14.00 u.
Groep 1/2 tot 12.00 uur
12 - 16 februari
Carnavalsvakantie
Dinsdag 20 februari
Gezamenlijke opening Leefstijl
Thema: vertrouw op mij
Vrijdag 23 februari
Maandafsluiting groep 6/7
Dinsdag 27 februari
Vrije dag, studiedag
19 febr. - 5 maart
Cultuurweken
Woensdag 28 februari
Voorstelling ‘Lang geleden’
in De Kei
voor groep 5 t/m 7

Demi, Marieke en Mati
proficiat met jullie

De eerstvolgende Infoflits verschijnt woensdag 28 februari.
Tekst uiterlijk 26 februari aanleveren:
info@detorelaar.nl

VERVANGER INTERNE BEGELEIDER

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
01 febr.
04 febr.
07 febr.
20 febr.
21 febr.
22 febr.
29 febr.

Sem Egbers
Saar Vanderhoydonks
Lenne van Beers
Sofie Verhoeven
Kjell van der Voort
Jade Fabrie
Vera Verhoeven

12 jaar
7 jaar
6 jaar
8 jaar
11 jaar
7 jaar
10 jaar

LEUK DAT JE BIJ ONS
OP SCHOOL KOMT!

Mati Mazowska

groep 1/2 A

Over twee weken gaat onze IB-er Marike Hendrikx met zwangerschapsverlof. Afgelopen periode hebben we gezocht naar een vervanger die
haar taken uit kan voeren.
We hebben die gevonden in
Lianne Fransen. Lianne is een
ervaren IB-er. Zij is werkzaam
op Daltonschool Jacobus in
Eersel en zal haar werkzaamheden tijdelijk uitbreiden op onze
school. We hebben alle vertrouwen in een prettige samenwerking.
Welkom Lianne!!
En voor Marike: geniet van je verlof!

WIJ WENSEN JULLIE
EEN HELE FIJNE
CARNAVALSVAKANTIE

NIEUWS VAN DE M.R.

VAKANTIEROOSTER 2018-2019

In de M.R. is onlangs besproken om het budget
wat in de loop der jaren is ontstaan een goede
bestemming te geven. We wilden graag dat dit
ten goede komt aan onze kinderen. We hebben
met de M.R. geïnventariseerd waar er behoefte
aan was en kwamen zo tot een lijst met degelijk buitenspel materiaal. In de leerlingenraad is
daaruit een top 10 ontstaan. De kinderen van
de leerlingenraad hebben gekozen om een zitkuil te creëren op het speelplein. Daarvoor zijn
wij eerst op zoek naar ouders die kunnen helpen om een ontwerp te maken. Bent u iemand
die weet hoe je dit kan maken of weet u iemand die daar ons bij zou kunnen helpen laat
het ons dat weten. Als we een ontwerp hebben
dan kunnen we de vervolgstappen zetten. Hiervoor en zijn er veel helpende handjes nodig om
zand te sjouwen enz...
Heeft u ideeën, neem dan contact op met
Jacqueline Adriaans, administratie:
info@detorelaar.nl

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is
definitief vastgesteld. De vakanties zijn afgestemd
op de vakanties van het Pius X-college.

Groeten MR De Torelaar
Een tijdje terug is er een werving geweest voor
nieuwe GMR leden. Klik hier om de nieuwsbrief te openen waarin de leden van de GMR
zich aan u voor voorstellen.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15/10/2018 - 19/10/2018
24/12/2018 - 04/01/2019
04/03/2019 - 08/03/2019
22/04/2019 - 03/05/2019
30/05/2019 - 31/05/2019
10/06/2019
08/07/2019 - 16/08/2019

MUZIEK EN CULTUUR GEMEENTESUBSIDIE

Gemeente Reusel- De Mierden subsidieert sinds
het schooljaar 2014- 2015 leerlingen die lessen in
muzikale of culturele vorming volgen. Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6-18 jaar oud zijn kunnen in aanmerking
komen voor een bijdrage in de kosten voor deze
lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende docent of bij een muziekschool. Voor de complete regeling: klik hier.

ALAAF ALAAF ALAAF
Vrijdag 9 februari gaan we met alle kinderen van De Torelaar en Nummereen carnaval vieren.
Het programma ziet er als volgt uit:
8.30 uur:
Alle kinderen worden op school verwacht.
Deze dag is er een continurooster van 8.30 uur-14.00 uur.
De kinderen van groep 1/2 zijn om 12 uur uit.
10.30 uur: Vertrek optocht vanaf de speelplaats.
De route is als volgt: Lovensbroek, De Reep, Hulselsedijk, Hoevense Akker, De Rijt,
Molenakker, Molenberg, Lovensbroek (dit jaar maken we geen rondje om de vijver).
12.00 uur: De kinderen van groep 1/2 gaan naar huis. Kinderen van groep 3 t/m 8 eten op school.
13.15 uur: Prins Rick met zijn gevolg brengt een bezoek aan onze school.
Hij zal ook de wisseltrofee uitreiken aan de mooiste groep/wagen van de optocht.
14.00 uur: Einde viering, start van de carnavalsvakantie.
* Kinderen van groep 3 t/m 8 brengen een lunchpakket met drinken mee
* Deze ochtend is er gewoon Schoolfruit
* Kinderen mogen geen confetti, spuitbussen en watervaste stiften mee brengen,
serpentines natuurlijk wel!
* Natuurlijk hopen wij op hééél vééél belangstelling tijdens de optocht,
nodig iedereen uit om te komen kijken!!!
NIEUWS UIT GROEP 3
- Op 5 februari gaan we op bezoek naar de
Reuselse bieb. Daar leren we waar we leuke
en interessante boeken kunnen vinden.
- 6 februari nemen we afscheid van juf Sophie.
- 7 februari vieren we in de klas het Letterfeest! De kinderen van groep 3 kennen alle
letters en kunnen al erg veel lezen. Reden
voor een feestje dus! We maken er een
gezellige dag van!
NIEUWS UIT GROEP 6/7
8 februari gaat groep 6 naar het DAF
museum in Eindhoven
23 februari maandafsluiting groep 6/7
28 februari Voorstelling “Lang geleden”
NIEUWS UIT GROEP 8
7 feb tentoonstelling over de middeleeuwen
8 feb gemeentelijke voorleeswedstrijd. Lieke
Hermans vertegenwoordigd De Torelaar
19, 20 en 23 feb def. adviesgesprekken
23 feb Scoolsport op Pius X
26 feb examen EHBO + uitreiking diploma

CITO-TOETSEN
Wellicht heeft u het al van uw kind gehoord, we
zijn weer volop Cito-toetsen aan het maken. Zoals
elk jaar toetsen we alle kinderen van groep 2 tot
en met 8 in januari om te bekijken in welke mate
de leerstof die is aangeboden beklijft en door de
leerlingen kan worden toegepast in andere situaties. Dit doen we met de toetsen Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters, Rekenen-Wiskunde,
Spelling, Begrijpend Lezen en Woordenschat. Tijdens de ouderavonden in april zullen de resultaten
met u besproken worden. Mochten er opvallendheden zijn, dan trekken de leerkrachten natuurlijk
eerder aan de bel. Wij wensen alle kinderen weer
veel succes!

Voor de CULTUURWEEK hebben we
lege wc-rolletjes nodig.
Breng jij ze mee naar school?

Ouderbrief Leefstijl thema 4: Ik vertrouw op mij
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 zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen als ze weten wat ze
kunnen en willen, maar tegelijkertijd ook beseffen wat ze (nog) niet kunnen. Kinderen vinden het
fijn om te laten zien dat ze het zelf kunnen. Voor het ontwikkelen van een gezond gevoel van eigenwaarde, hebben kinderen aandacht en waardering nodig van mensen uit hun directe omgeving.
Les 1:
Kinderen kunnen al heel veel. Maar realiseren ze zich dat ook? En zijn ze er trots op? Hoe zijn ze
als persoon? Ook geven de kinderen complimenten aan elkaar en aan de groep.
Les 2:
Een les over wensen en verlangens. Wat zou je willen kunnen? Wat wil je bereiken?
In groep 7 en groep 8 ligt het accent op positief denken en het geven en ontvangen van kritiek en
complimenten.
Les 3:
Deze les gaat over aardig zijn, het belang van elkaar kennen, van fouten kun je leren, het al dan niet
bewaren van geheimen en keuzes maken.
Les 4:
In de les gaan we in op de verschillen en overeenkomsten in thuissituaties. Wie zorgt voor mij?
Het dragen en nemen van verantwoordelijkheid binnen de thuissituatie.

