Beste ouders/verzorgers,
De kerstvakantie staat voor de deur. We gaan nog een gezellige
week tegemoet met veel sfeer in de klassen. Afgelopen weken
is er hard gewerkt door de kinderen en de leerkrachten. We
hebben een proeftraject gedraaid met IPC. Dit is goed bevallen,
maar we hebben nog een aantal vragen voordat we de keuze
definitief kunnen maken. Ik zie wel dat het flink leeft in de groepen en dat de kinderen op een andere manier met de lesstof
bezig zijn. Het enthousiasme is groot. Na de vakantie gaan we
ons verdiepen in de vragen die er nog bij ons leven.
Ook zullen we na de vakantie aan de slag gaan met de concrete
voorbereidingen en organisatie van de veranderende schooltijden. Alle veranderingen brengen wat onzekerheden met zich
mee, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat
lopen in het nieuwe schooljaar. Voor nu rest mij alleen het
wensen van een hele fijn vakantie. Lekker schaatsen, geniet van
de feestdagen en even niet te veel 'moeten'.
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AGENDA
Maandag 17 december
* Winterschaatsen
groep 3 t/m 8
* MR vergadering
Donderdag 20 december
Kerstviering 17.00 - 19.00 uur
Vrijdag 21 december
Kinderen om 12.00 uur vrij
i.v.m. kerstviering donderdag
24 december t/m 4 januari
Kerstvakantie

Namens het hele team; Fijne feestdagen en alle beste wensen
voor 2019!
Baukje de Wit

Beste Ouders en kinderen,
De kerstviering op De Torelaar is dit jaar op
donderdag 20 december van 17.00 tot 19.00 uur.
Alle kinderen worden om 17.00 uur in de eigen klas verwacht.
We beginnen met een gezamenlijke opening in de aula,
waarna we in groepjes een herdertjestocht in de school houden.
De groepen volgen een route waarin ze steeds andere
activiteiten doen die met Kerstmis te maken hebben.
De kinderen krijgen tijdens deze avond allemaal
twee broodjes knakworst.
Aan het einde van de viering sluiten we gezamenlijk af op de
speelplaats waarna de kinderen om 19.00 uur door u opgehaald
kunnen worden in hun eigen klas.
We willen dit kalenderjaar graag samen met u afsluiten.
Daarom nodigen we u uit om na afloop
nog wat met ons te drinken in de aula.
Graag tot dan, Team De Torelaar

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
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LEUK DAT JE BIJ ONS OP SCHOOL KOMT!
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Dit jaar gaan we weer inzamelen voor de
Voedselbank. Op 11 januari 2019 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
20 december t/m donderdag 10 januari 2019.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Ouderraad De Torelaar

NIEUWS UIT GROEP 3 EN 4
Vrijdag 14 december sluiten de groepen 3 en 4
het IPC project speelgoed af door middel van
een tentoonstelling. Van 15.00 uur tot 15.15 uur
bent u van harte welkom.
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KERST
De komende weken gaan we leuke activiteiten doen in
het thema kerst. Op donderdag 20 december organiseren wij een hapjesbuffet voor de ouders van
de kinderen vanaf 2 jaar die bij de Bijdehandjes of Eigenwijsjes zitten. Hierover volgt nog een informatiebrief.
VAKANTIECLUP
Binnenkort kunnen we genieten van een heerlijke kerstvakantie. Tijdens de komende kerstvakantie
is het thema ‘Het Nummereen Winterfestival’! Op de planning staan onder andere de vierde editie
van de Clup Challenge, het ‘winterfest’ en een uitstapje naar de ijsbaan of het zwembad! We gaan er
samen weer twee leuke weken van maken. Het complete programma is te vinden op
www.nummereen.com/vakantieprogramma.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

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.

