WELKOM TERUG ALLEMAAL!
Afgelopen maandag zijn we weer gestart. We waren compleet!
Iets over half negen zaten alle kinderen weer in de klas, de juffen
en meester blij dat ze de snoetjes weer zagen! Bijkletsen van de
vakantie, kennismaken met de kinderen en de juf en gewoon
weer lekker bij je vriendjes zijn.
We zijn het schooljaar goed gestart. De nieuwe kinderen en
nieuwe juffen werden voorgesteld, ons schoollied (klik hier)
werd gezongen en we hebben de vlag gehesen op een mooi
nieuw schooljaar. De leukste verrassing was echter een cadeau!
En wat voor één. In de vakantie zijn twee handige vaders bezig
geweest om met het geld wat de MR nog te besteden had, een
buitenkeuken te maken. En deze is hééél gaaf geworden.
De kinderen hebben er nu al veel plezier van gehad.
Roy Zengers en Mark Lavrijsen en de rest van de MR:
ONTZETTEND BEDANKT!
Het overige budget is besteed aan ander mooi en degelijk
buitenspeelmateriaal. De kinderen hebben deze materialen het
vorige schooljaar zelf mee uitgekozen.
Nieuwe gezichten dit jaar op De Torelaar zijn Sandra Merks en
Bo Schellens. Sandra is onze onderwijsassistente en Bo studeert
af in groep 1/2 en is daar het hele jaar te vinden. Zij stellen zich
verder in de infoflits aan u voor.
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 en 5/6 en op donderdagavond
voor groep 3 en groep 7/8. Hiernaast 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
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AGENDA
Maandag 3 september
MR vergadering
OR vergadering
Maandag 10 september
Vrije dag, studiedag (kermis)
13 en 17 september
Startgesprekken
U ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging

INFORMATIEAVONDEN
Maandagavond 27 augustus
19.00 uur: groep 1/2 A + 1/2
B
+ 5/6
20.00 uur: groep 4
Donderdagavond 30 augustus
19.00 uur: groep 3
19.45 uur: groep 7/8

OUDERCOMMUNICATIE: SOCIAL SCHOOLS

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
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22 augustus Nolan
6 jaar
23 augustus Djoy
11 jaar
23 augustus Juul
9 jaar
23 augustus Ize
4 jaar
27 augustus Jindy
9 jaar
30 augustus Loek
6 jaar
04 september Sven
10 jaar
06 september Tom
6 jaar
10 september Deling
5 jaar
11 september Zoë
4 jaar
13 september Nina
5 jaar
14 september Mamadi 5 jaar
16 september Luuk
4 jaar
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DAT JE BIJ ONS OP SCHOOL KOMT!
Zjuul
Dean
Jade
Jelle
Liv
Sara
Zoey
Myra
Imme

groep 6
groep 3
groep 2 B
groep 2 A
groep 1 A
groep 1 A
groep 1 B
groep 1 A
groep 1 B

Ryan
Eden
Evi
Raf
Sira
Ize
Zoë
Luuk

groep 1 B
groep 1 A
groep 1 A
groep 1 B
groep 1 A
groep 1 B
groep 1 A
groep 1 A

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Reshare inzameling van kleding e.d.

In de laatste InfoFlits van afgelopen schooljaar
heeft u kunnen lezen dat we over gaan naar Social Schools, een ouderapplicatie die Parro gaat
vervangen. Tijdens de informatieavonden zal hier
kort wat over verteld worden. De dag na de
informatieavond ontvangt u dan een uitnodiging
waarmee u in kunt loggen. Omdat de informatieavonden al volgende week zijn, gaan we dit jaar
níet meer starten met Parro. U ontvangt dus pas
vanaf volgende week weer informatieberichtjes
van de leerkracht.
Omdat ook de website op korte termijn verandert, wordt de oude site niet meer bijgewerkt.
AVG
Op bestuursniveau wordt hard gewerkt aan het
beleid rondom de AVG. Zodra hier dingen afgesproken worden die voor u belangrijk zijn, dan
hoort u dat van ons.
Voor nu hebben wij twee punten:
- Tijdens de startgesprekken van 13 en 17 september zullen we alle ouders vragen om een
nieuw toestemmingsformulier in te vullen. We
zullen dit voortaan jaarlijks tijdens deze gesprekken doen. We controleren dan meteen of alle
telefoonnummers en adressen nog kloppen.
- Wij willen u vragen om tijdens schoolactiviteiten geen foto's en filmpjes te maken. Van de ene
kant vinden we het jammer maar in het verleden
zijn er ook zelfgemaakte foto's van schoolactiviteiten op social media geplaatst. Wij willen u
met klem vragen om dit niet te doen. Wij weten
welke kinderen wel en niet geplaatst mogen
worden en zorgen dat er foto's en filmpjes
geplaatst worden op Social Schools. U kunt daar
de foto's zelf vanaf halen.
Het is fijn als we hier met respect voor elkaar
mee omgaan.
WERKZAAMHEDEN rondom de Vlassert

De Ouderraad kan van de opbrengst leuke
activiteiten voor de kinderen organiseren!
Lees meer
TYPECURSUS op onze school, meld je snel aan!
Klik hier
voor meer
info

In opdracht van de gemeente voert Huijbregts
Infa BV werkzaamheden aan in het gebied vlak
bij school. U heeft daar vast al iets over gehoord, gezien of gelezen.
Voor de bereikbaarheid van de school heeft dit
minimale consequenties. Klik hier om er meer
over te lezen. Een leuke leerzame bijkomstigheid
is dat alle groepen dit schooljaar een keer uitgenodigd worden om een kijken te komen nemen
op de bouwplaats. Kinderen zullen dan zien hoe
het er onder het wegdek uitziet en hoe bijvoorbeeld het riool werkt.

EVEN VOORSTELLEN Bo Schellens
Hoi allemaal!
Het schooljaar is weer
begonnen, wat voor mij
betekent dat mijn afstudeerstage bij de Torelaar
van start is gegaan! Ik zal
me daarom even voorstellen: Mijn naam is Bo
Schellens, ik ben 22 jaar
en woon in Reusel. Elke
maandag en dinsdag ben
ik te vinden in groep
1/2A. In mijn vrije tijd spreek ik het liefst af met
vrienden of maak ik muziek. Sinds kort probeer ik
mezelf een beetje gitaar te leren spelen. Ik heb veel
zin om er een leuk schooljaar van te maken!
Groetjes, Bo
SPAAR MEE VOOR ONZE SCHOOL
De Jumbo-actie is van 3 oktober t/m 20 november
2018. Tijdens deze periode kunt u sparen voor
materialen die we voor de school aan kunnen
schaffen!

EVEN VOORSTELLEN Sandra Merks
Hallo ouders en kinderen,
Dit schooljaar kom ik als onderwijsassistente
met veel plezier in diverse klassen de school
ondersteunen. Kinderen helpen bij hun
ontwikkeling is mijn passie & kracht.
Voor mij is het erg belangrijk dat kinderen
zich prettig voelen en op hun eigen manier
kunnen ontwikkelen. Sinds 2008 ben ik afgestudeerd als onderwijsassistente en heb ik op
diverse scholen (ook speciaal basis onderwijs) langdurig mogen invallen.
Ik ben 31 jaar,
woon in Eindhoven en ben dol
op de natuur en
ga dan ook graag
wandelen.
Daarnaast vind
ik het heerlijk
om (met kinderen) spelletjes
te doen of
lekker creatief
bezig te zijn.
Ik heb er zin in!

Juf Sandra

Klik hier om meer te lezen over de actie.
U kunt hier ook zien waar we voor willen sparen!
MAAK KENNIS MET TENNIS
Klik hier om meer te lezen over gratis proeflessen

