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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
In december hebben alle ouders, leerkrachten en kinderen vanaf
groep 5 een tevredenheidsvragenlijst ingevuld. Algemeen
genomen kan gezegd worden dat al deze drie geledingen
tevreden zijn over onze school. Uiteraard komen er een paar
aandachtpunten uit. Deze punten gebruiken we bij het
samenstellen van de plannen voor de komende periode.
Een aandachtpunt is de communicatie. Die kan versterkt
worden. Hoe we dit kunnen doen zullen we onder andere
bespreken met de Medezeggenschapsraad. Ook met de
leerlingenraad heb ik afgelopen week de uitslag besproken. Zij
zijn tevreden over de school en de leerkrachten maar vinden
dat ze soms beter op de hoogte gehouden kunnen worden. We
krijgen van u als ouders een gemiddeld rapportcijfer van 8,3 en
van de kinderen een 8,5. Mooi toch!?
Afgelopen weken hebben we met de hele school gewerkt aan
het cultuurproject Muziek. We hebben genoten van het
enthousiasme van de kinderen en de gastlessen die er gegeven
zijn. Na de meivakantie starten we met een nieuw IPC-thema.
In de groepen 3 en 4 is dat ‘Bloemen en insecten’, in groep 5/6
‘Dinosaurussen’ en groep 7/8 gaat aan de slag met ‘Wat als het
jou overkomt’, een unit over de Oorlog. Groep 1/2 werkt dan
aan het thema ‘Museum’.
Als we een tijdje met IPC werken zal er voor de ouders een
informatieavond gepland worden waarop we u meer vertellen
over IPC, de werkwijze van IPC en hoe IPC een plek krijgt in
onze schoolvisie.
We kijken terug op een geslaagde Opendag. De sfeer was goed
en er waren veel nieuwe ouders. We merken dat de instroom
de laatste jaren toeneemt. Tot 1 mei kunnen ouders kinderen
inschrijven, pas daarna hebben we echt een beeld van de
aantallen voor het komende schooljaar. De komende weken
buigen we ons als team weer over de verdeling van de groepen
voor het nieuwe schooljaar. Dit is altijd weer een puzzel waarbij
we rekening houden met verschillende aspecten. Met de MR
worden komende maand verschillende opties bekeken.
Baukje de Wit

AGENDA
Vrijdag 5 april
Bezoek leerlingen
Talent Vught (school voor
Slechthorende/dove kinderen)
Vrijdag 12 april
Koningsspelen tot 15.15 uur,
Groep 0-1-2 tot 12.00 uur
16 en 17 april
Eindcito groep 8
Donderdag 18 april
Laatste dag Schoolfruit
Vrijdag 19 april
MUDRUN sponsorloop
Continurooster

22 april t/m 3 mei
Vakantie
Zondag 12 mei
Moederdag
Maandag 13 mei
Kledinginzameling Reshare
Vrijdag 17 mei
Vrije dag, studiedag
RECTIFICATIE

De Koningsspelen van 12 april
duren tot 15.15 uur
voor groep 3 t/m 8
en niet zoals in vorige InfoFlits
vermeld was tot 14.00 uur.
Groep 0-1-2 is gewoon om
12.00 uur vrij.

NIEUWS UIT DE MR

GITAARLES op school

Aan het eind van het schooljaar zijn er weer verkiezingen voor
de medezeggenschapsraad. De oudergeleding bestaat uit drie
personen. Alle drie de ouders (Ben Straatman, Mark Lavrijsen
en Inge Kox) zijn aftredend en hebben aangegeven graag hun
deelname voort te zetten. Bij geen tegenkandidaten worden zij
automatisch herkozen voor een periode van twee jaar.

Vanaf september komt gitaardocent John Hakkens buiten
schooltijd gitaarles geven bij
ons op school.
Gemeente Reusel – de Mierden verstrekt subsidie voor
deze lessen en vergoedt de
helft van het lesgeld.

Mocht u zich kandidaat
willen stellen, dan kunt u
zich voor 19 april a.s.
aanmelden
mr@detorelaar.nl.
In dat geval volgt er een
digitale stemming.

Klik hier om meer te lezen.

ISOLEERKANNEN
Wij willen de koffie/theekannen gaan
vervangen. Hiervoor sparen we koffiepunten
van Douwe Egberts.
Wilt u met ons meesparen? In de aula staat
een doos waar ze ingestopt kunnen worden.

Op de website van Onderwijsstichting KempenKind
zijn de foto’s van ‘’onze’’
kinderen te bewonderen.
Klik hier om ze te bekijken.

Alvast bedankt!
Asia

VRIJDAG 19 APRIL houden we een MUDRUN
om geld in te zamelen voor de kinderen van de Dovenschool in Sri Lanka.
Komt u kijken? Wie weet lopen de kinderen voor u een extra rondje!

9.00 uur groep 7/8
9.45 uur groep 0/1
10.30 uur groep 2
11.00 uur groep 3 en 4
11.30 uur groep 5/6

EINDE EU-SCHOOLFRUIT PROGRAMMA

HIEP HIEP
08 april
14 april
16 april
18 april
18 april
18 april
20 april
22 april
27 april
28 april
02 mei
03 mei
06 mei
10 mei
12 mei

HOERA VOOR DE JARIGEN
Job
4 jaar
P
Mati
7 jaar
Eef
5 jaar
R
Cas
5 jaar
O
Fem
7 jaar
F
Fedde
5 jaar
Dalal
8 jaar
I
Anoek
6 jaar
C
Silke
7 jaar
Zoë
8 jaar
I
Bo
5 jaar
A
Lana
4 jaar
T
Lars
4 jaar
Tuur
` 8 jaar
Esmee
5 jaar
LEUK DAT JE BIJ ONS OP
SCHOOL KOMT!

Job
Lana
Lars
Sylvana

De rapporten
mogen weer terug
mee naar school
genomen worden!

groep 0/1 A
groep 0/1 A
groep 0/1 B
groep 7

Het EU-Schoolfruit programma is op 18 april
voor de laatste dag. Het is de bedoeling dat
kinderen na de meivakantie weer zelf een pauzehap mee naar school brengen. Dat kan fruit zijn,
maar ook een handvol cherry-tomaatjes, een
stuk komkommmer, 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.

Europa kinderhulp zoekt
vakantieouders.
Iets voor u?
Klik dan hier.
Maandag 13 mei
is weer de

kledinginzameling
van Reshare.
Kleding e.d. kunt u vanaf donderdag 9 mei op
school inleveren. Van de opbrengst kan de O.R.
leuke activiteiten organiseren.

Wat kunt u inleveren: klik hier

DE KONINGSSPELEN staan voor een sportief en gezellig Oranjefeest. Het thema voor de dag is
plezier. Plezier in sport en spel, plezier tijdens de dag en plezier met z’n allen.
AVR ’69 en ROSOLO hebben hier weer SUPER op ingespeeld en hebben voor ons een geweldige
sportieve dag in elkaar gezet op vrijdag 12 april! Samen met de andere Reuselse basisscholen gaan
we een gezellige dag tegemoet!
Iedereen mag in het rood-wit-blauw-oranje naar school komen.
We starten ook dit jaar om 8.30 uur op school met het Koningsontbijt.
De kinderen van groep 1 & 2 vertrekken na het ontbijt om 9.30 uur vanuit school met auto’s
richting korfbalveld en gaan er genieten van de leuke sportactiviteiten die Rosolo voor ons heeft
bedacht. Op het korfbalveld spelen de kleuters in groepjes allerlei leuke spelactiviteiten. Ieder
groepje op eigen tempo. Er is daarom geen rooster. Elk groepje kiest telkens een andere activiteit.
Dit allemaal onder begeleiding van ouders.
Om 12.00 uur zijn de kleuters weer terug op school en zijn ze net als anders ‘s middags vrij.
Groep 3 en 4 gaat met auto’s om half 10 naar het atletiekveld.
Groep 5 t/m 8 gaat met de fiets. Zorg je voor een veiligheidshesje op de fiets?
De kinderen worden bij de gevaarlijke oversteek geholpen. Zorg dat je naam op je fietssleutel staat!
We starten die dag met het dansje en gaan daarna sportief genieten.
Dat belooft ook een groot sportief festijn te worden.
We sluiten de dag gezamenlijk af en vertrekken om 14.15 uur met groep 3 en 4 weer met auto’s
naar school. Ook de groepen 5 t/m 8 vertrekken weer met de fiets naar school.
Om 15.15 uur zijn de kinderen vrij.
Zorg voor een broodpakket en een flesje drinken. Op het veld kun je je flesje nog vullen.
Denk je eraan om je naam op al je spullen te zetten? En denk aan zonnebrand als de zon erg fel
schijnt.
We hopen op een gezellige dag met lekker weer en veel vrolijke kinderen!
Alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat dit mogelijk is willen we heel
HARTELIJK BEDANKEN ! ! ! ! ! Vooral de organisatoren van AVR ’69 en Rosolo!

Ouderbrief Leefstijl thema Seksuele Diversiteit
Op De Torelaar wordt gericht aandacht besteed aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele
vaardigheden. Seksuele diversiteit is hier ook een onderdeel van.
We gebruiken hiervoor het project 'Hand in Hand'.
Door de lessen ´Seksuele diversiteit' krijgen leerlingen een realistisch beeld over de diverse
leefvormen die in de moderne samenleving voorkomen. Alle groepen werken tegelijkertijd aan
hetzelfde thema, waarbij voor elke groep andere accenten worden gelegd.

In de huidige maatschappij komen kinderen dagelijks in aanraking met verschillende aspecten van
ontluikende seksualiteit. Rolpatronen binnen het gezin en het beeld dat in media en (les)boeken
geschetst wordt, zijn van grote invloed op hun seksuele ontwikkeling. Deze invloeden zijn in veel
gevallen positief, maar ze kunnen (onbedoeld) ook eenzijdig of zelfs negatief zijn.
Onze school vindt het daarom belangrijk om leerlingen van groep 1 tot en met 8 zo goed en breed
mogelijk te informeren over seksuele diversiteit. Dit doen wij aan de hand van het bronnenboek
‘Hand in hand’.
Door middel van de gesprekken, verhalen, spelvormen, knutsellessen en kleurplaten willen we het
volgende bereiken:
• Leerlingen denken na over de verschillen tussen meisjes en jongens.
• Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet samenwonen en/of getrouwd zijn.
• Leerlingen denken na over rolgedrag.
• Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze genuanceerd
en respectvol kunnen uiten.
• Leerlingen praten over verliefdheid en liefde en over wat beiden voor hen betekenen.
• Leerlingen leren omgaan met groepsdruk.
• Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit en verschillende relatievormen.
Door middel van het project proberen wij seksuele diversiteit bespreekbaar te maken met
respect voor alle betrokkenen. De lessen hebben een geleidelijke opbouw en sluiten aan bij de
belevingswereld van kinderen en zijn nooit provocerend.

