IPC
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, of misschien van uw
kind(eren) heeft gehoord hebben wij de afgelopen periode in
alle groepen gewerkt aan een bepaald thema volgens de
gedachten van het International Primary Curriculum (IPC).
Deze periode hebben we gebruikt om te kijken of we een
keuze konden maken voor deze vorm van onderwijs en dat is
ons gelukt!! De kinderen waren enthousiast, de leerkrachten
zien erg hoge betrokkenheid, ervaren het onderwijs als
waardevoller en IPC sluit ook nog eens prima aan bij onze
onderwijsvisie. Wij gaan werken met IPC!
Wat is IPC precies? IPC is een eigentijds curriculum voor het
basisonderwijs waarin leren centraal staat. IPC biedt een
combinatie tussen kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor
kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e
eeuw. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en
ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar
dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich
verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in
die van andere mensen.
Binnen IPC wordt met thema's gewerkt die units genoemd
worden. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin
alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan
bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden.
Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen
actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit
verschillende invalshoeken.
Een voorbeeld: De unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst
ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt
chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de
verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als
brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen
uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen
groeien.
Hoe verder? Na de vakantie staan de cultuurweken op het
programma. Na deze weken zullen we starten met een nieuwe
unit van IPC. De komende twee jaar zal teamscholing ingezet
worden om IPC nog meer eigen te maken. Als we een tijdje
met IPC aan de slag zijn, zal er een ouderavond komen waarin
we u als ouders willen informeren over de werkwijze en
achtergrond. Via deze link kunt u alvast meer lezen in de
ouderbrochure. Overigens hebben we er voor gekozen om
gestructureerd met IPC te werken vanaf groep 3. De groepen
1/2 blijven hun onderwijs in thema’s aanbieden en zullen hierin
dingen uit IPC meenemen om het onderwijs nog meer inhoud
te geven.
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AGENDA
Vrijdag 1 maart
Carnavalsviering
optocht 10.45 uur
Continurooster tot 14.00 uur
Groep 1/2 tot 12.00 uur
4 t/m 8 maart
Carnavalsvakantie
Woensdag 13 maart
Talentochtend 3
Woensdag 20 maart
Open Dag
Inloopochtend
Vrijdag 22 maart
11.00 uur Afsluiting
Cultuurweken en
presentatie lied
Donderdag 28 maart
Kijkavond 18.30 - 19.30 uur
Vrijdag 29 maart
Maandafsluiting groep 3
Woensdag 3 april
Vrije dag, studiedag team

AANMELDEN
NIEUWE LEERLINGEN
Woensdag 20 maart
van 18.30 - 20.00 uur
zijn ouders én
nieuwe leerlingen
van harte welkom op onze
Open Avond
Lees meer...

Rapporten

TALENTMORGEN

Vandaag hebben alle kinderen hun
rapportmap meegekregen. Wij
hopen dat de kinderen trots zijn
op hun map en dat u de tijd
neemt om dit met de kinderen
samen door te nemen.
Het rapport ziet er anders uit als
voorgaande jaren. De kinderen van groep 1 en 2 hebben wel
een map meegekregen met enkele werkjes er in. Zij krijgen
echter alleen aan het einde van het schooljaar een rapport.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er ook wat veranderd.
Zij ontvangen geen 3 maar 2 rapporten per jaar. Tevens werken
we pas vanaf groep 6 met punten en heeft de inzet van de
kinderen heeft een prominentere rol gekregen. De rapporten
zijn voortaan gekoppeld aan ons administratiesysteem wat de
leerkrachten een hoop werk uit handen neemt. Wij vragen u de
‘Kijkwijzer voor ouders’ goed door te lezen zodat u weet hoe u
het rapport moet interpreteren.

Woensdag 13 maart is alweer
onze derde talentmorgen.
Er hebben zich al voldoende
ouders aangemeld via de
Social Schools Agenda.
GEWELDIG!
Deze ochtend staat in het
teken van muziek, dus dat
beloofd een gezellige ochtend
te worden.
MAANDAFSLUITING
GROEP 3

Tevredenheidslijsten
In december hebben we bij ouders, leerlingen vanaf groep 5 én
de leerkrachten tevredenheidslijsten afgenomen. Dit hebben we
gedaan zodat we bij onze ontwikkelagenda voor de komende 4
jaar rekening kunnen houden met input van deze geledingen.
We zijn tevreden over de uitslagen. U als ouders bent
gemiddeld genomen het meest tevreden over de schoolkwaliteit
(score van 3,71 op 4). Een aandachtpunt is volgens ouders de
informatieverstrekking over de ontwikkeling van het kind (score
van 3,29 op 4). De kinderen zijn het meest tevreden over het
lesgeven (score 3,76 op 4) en zien de als verbeterpunt het ‘op
de hoogte houden over schoolzaken’. De leerkrachten vinden
dat de ondersteuningsstructuur op school nog verbeterd kan
worden. We scoren onszelf het hoogste op pedagogisch
handelen. Onze school wordt gewaardeerd met een
gemiddelde cijfer van 8,5. En daar zijn we best trots op!
GEVONDEN
VOORWERPEN
Volgende week
wordt alles weer
uitgestald in de
aula. Kijkt u even
of er iets van uw
kind bij ligt?
Vrijdag voor de
vakantie gaan we
opruimen!

Groep 3 verzorgt de maandafsluiting op vrijdag 29 maart
van 11.15 - 11.45 uur.
Ouders en belangstellenden
zijn van harte welkom.

PROFICIAT
EDEN, MATS en LOEK!

De Torelaar sponsort maandelijks kinderen van een dovenschool in Sri Lanka.
Daarom houden we 19 april een MUDRUN om voor hen geld in te zamelen.
Komt u uw kind aanmoedigen? Opa en oma en de buren zijn ook welkom!
Meer informatie over de activiteiten van de projectweek volgt nog.
Noteer het alvast in uw agenda!

KONINGSSPELEN

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
20 februari
20 februari
21 februari
22 februari
29 februari
02 maart
03 maart
07 maart
08 maart
10 maart
11 maart
19 maart
21 maart
23 maart
26 maart
27 maart
28 maart
30 maart
01 april
02 april

Jelle
Sofie
Kjelll
Jade
Vera
Niels
Kayley
Meek
Loïs
Esmee
Jurre
Yves
Devin
Evi
Finnian
Nick
Sjoerd
Tess
Lynn
Bryan

6 jaar
9 jaar
12 jaar
8 jaar
11 jaar
9 jaar
12 jaar
6 jaar
7 jaar
5 jaar
4 jaar
10 jaar
11jaar
` 7 jaar
5 jaar
6 jaar
5 jaar
8 jaar
10 jaar
11 jaar
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Continurooster
Deze dag is er een continurooster. Dit staat niet
in de Jaarplanner. Wanneer het voor u lastig is
om opvang te regelen tot 15.15 uur biedt school
mogelijkheid om op te vangen. Wilt u dit
doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
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LEUK DAT JE BIJ ONS OP
SCHOOL KOMT!

Jurre

Bent u sportief (of juist helemaal niet) en heeft u
zich nog niet aangemeld? Dat kan nog! Klik hier
om naar de Social Schools agenda van 12 april te
gaan om aan te melden.

groep 0/1 B

ACTIVITEITEN GROEP 7/8
Donderdag 14 maart gastles muziekinstrumenten
door Ankie lepelaars
Maandag 18 maart gastles Zwembadonderhoud door Frank Kok van
het Vennenbos
Dinsdag 19 maart
Pelgrimeren voor groep 8
Maandag 25 maart gastles “Bank in de Klas”
door medewerkers van de
Rabobank
Woensdag 27 maart demonstratie van reanimatie door Ellen Sanders van
EHBO-Reusel

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019-2020
Wij willen u alvast op de hoogte brengen van de vakantieplanning voor het volgende schooljaar.
Bij het vaststellen van het vakantierooster hechten wij grote waarde aan het samenvallen van de
vakanties met de andere scholen en besturen. Meestal lukt ons dit. Voor het nieuwe schooljaar
wijkt de meivakantie echter een aantal dagen af van de vakantie van het voortgezet onderwijs.
Dit komt omdat het voortgezet onderwijs gebonden is aan de eindexamens. De vakanties van alle
basisscholen in de gemeente zijn wel op elkaar afgestemd en valt een week later. Als u kinderen
heeft die op het voorgezet onderwijs zitten dient u hier rekening mee te houden.
Herfstvakantie:
14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie:
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Carnavalsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
2e Paasdag:
13 april 2020
Meivakantie:
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart:
21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag:
1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020

CULTUURWEKEN

STAGIAIRES

Van maandag 11 maart tot vrijdag 22 maart zijn de
cultuurweken bij ons op school. Dit jaar staat het domein
‘Muziek’ centraal. Maandagmiddag 11 maart worden de
cultuurweken geopend met medewerking van de band ‘Vernice’,
de band waarin juffrouw Willeke speelt.

Het komende semester staan
onze studenten in een andere
groep.
De 4e jaars studenten blijven in
de huidige groep.

Tijdens de cultuurweken heeft
elke groep een speciale
activiteit, de kleuters krijgen
een workshop van Karin vd
Heiden van A Batucada.
Groepen 3 en 4 krijgen een
gastles slagwerk van Concordia,
groep 5/6 krijgt gastlessen slagwerk en slaginstrumenten.
Groep 7/8 gaat naar Podium 10
en krijgt daar een popproject in
carrouselvorm.
Daarnaast komt in elke groep een ouder of vrijwilliger een
gastles geven over muziekinstrumenten.

Bo Schellens
Eline Bel
Inge Daniëls
Roel Michiels
Sophie Adriaans

Groep 1/2 A
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 7/8

Schoolbreed gaan we op vrijdag 15 maart naar Lage Mierde naar
de Ster waar we een voorstelling krijgen van A Batucada.
We sluiten de cultuurweken af op vrijdag 22 maart met een
presentatie per klas in de aula.

Bij de dagopvang en het peuterprogramma hebben we de afgelopen periode de thema’s ‘ik ga naar
de supermarkt’ en ‘Ik ga naar het restaurant’ behandeld. We sloten hierin aan bij het thema op
school. Natuurlijk brachten we een bezoekje aan de supermarkt. We mochten daar een kijkje
achter de schermen nemen zodat we precies konden zien wat er gebeurt met ingeleverde lege
statiegeldflessen. We zagen en roken wat er in de ovens gebakken werd en waren getuigen van hoe
grote dozen helemaal werden platgedrukt. Dat laatste maakte wel indruk op de kinderen!
Nu maken we ons op voor carnaval. Op vrijdagochtend 1 maart lopen we mee met de
carnavalsoptocht van school. We zijn in het roze en knorren en feesten… weet je dan al wat we
zijn? Kom maar kijken!
Op de bso hebben we in de carnavalsvakantie een leuk activiteitenprogramma. Natuurlijk gaan we
aandacht schenken aan carnaval maar we gaan ook heel veel andere dingen doen. Je vindt het
programa hier: www.nummereen.com/vakantieprogramma.

ALAAF ALAAF ALAAF
Vrijdag 1 maart 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 om 8.30 uur op school verwacht.
Voor de groepen 3 t/m 8 is er een continurooster tot 14.00 uur.
De kinderen van groep 1/2 zijn om 12.00 uur uit.
9.15 uur: Prins Jimmy D’n Urste en Prinses Miranda komen naar onze optredens kijken.
10.45 uur: Vertrek optocht vanaf de speelplaats.
De route is als volgt: Lovensbroek, De Reep, Hulselsedijk, Hoevense Akker, De Rijt,
Molenakker, Molenberg, Lovensbroek
12.00 uur: De kinderen van groep 1/2 gaan naar huis.
Kinderen van groep 3 t/m 8 eten op school.
12.45 uur: We gaan lekker hossen en dansen, de voetjes van de vloer!
14.00 uur: Einde viering, start van de carnavalsvakantie.
* Alle kinderen brengen gewoon fruit/drinken mee voor de ochtend.
* Kinderen van groep 3 t/m 8 brengen een lunchpakket met drinken mee.
* 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!!!

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.

