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LEERLINGENRAAD
In de leerlingenraad van De Torelaar zitten kinderen uit groep
5 t/m 8 die een aantal keer per jaar overleg hebben met de
directie van de school. Samen denken ze na over allerlei zaken
die er op school spelen. Vorige week hebben in de groepen 5 en
7 nieuwe verkiezingen plaatsgevonden. Afgelopen donderdag
heeft het eerste overleg van dit schooljaar plaatsgevonden. Dit is
een belangrijk overleg omdat de taken uitgelegd worden en er
verkiezingen zijn. We hebben een
officiële stemming gehouden en de
principes van de democratie
besproken. Verder hebben we de
vergaderafspraken samen doorgenomen en waar nodig aangepast.
In de ideeënbus in de hal kunnen onderwerpen gestopt worden
die wij dan in de leerlingenraad nader bespreken!
De leerlingenraad voor het komende schooljaar:
Groep 8: Frederique (voorzitter) en Djoy.
Groep 7: Vera en Evi (secretaris).
Groep 6: Mathijs en Sven.
Groep 5: Chris (penningmeester) en Fleur.

AGENDA
Donderdag 27 september
Vrije middag, studiemiddag
Vrijdag 28 september
Kledinginzameling Reshare
Maandafsluiting groep 1/2A
Woensdag 3 oktober
Opening Kinderboekenweek
door Semtertainment
Thema: “Kom erbij”
Dinsdag 9 oktober
Schoolfotograaf

Vrijdag 12 oktober
8.30-14.00 uur continurooster
Groep 3 t/m 8
Lunchpakketje meenemen!
(groep 1/2 tot 12.00 uur)
15 t/m 19 oktober
Herfstvakantie
Maandag 22 oktober
O.R. vergadering

TSO zoekt
OVERBLIJFMEDEWERKER

Woensdag 24 oktober
Talentochtend 1

Lees meer op pagina 3
MAANDAFSLUITING GROEP 1/2 A

WIST JE DAT….

Op vrijdag 28 september is de eerste maandafsluiting van dit schooljaar. De kinderen van
groep 1/2 A nodigen alle kinderen van
De Torelaar uit om te komen kijken.
Ook de ouders, broertjes, zusjes opa's en
oma's van de kinderen zijn van harte welkom.

* We op school een mooie bieb hebben?
* Het fijn is als er veel vrolijke en spannende
boeken in de kasten staan?
* Je een boek 30 dagen mag lenen?
* Je een boek mag verlengen als je het nog
langer wilt lezen?
* Kinderen soms vergeten om een boek in te
leveren?
* Het jammer is wanneer je favoriete boek
dat je zo graag wilt lezen, er niet tussen staat?
* We je willen vragen om boeken die je al
langer in je ’’bezit’’ hebt in te leveren?
* De keuze dan weer reuze is!

We starten om 11.15 uur
en om 11.45 uur is de
voorstelling afgelopen.

TALENTOCHTEND

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
20 september Ward
9 jaar
23 september Giulia
11 jaar
02 oktober Filip
4 jaar
04 oktober Mandy 11 jaar
08 oktober Casey
5 jaar
08 oktober Ibrahim 9 jaar
11 oktober Frederique 11 jaar
20 oktober Jade
6 jaar
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Op woensdag 24 oktober is de eerste talentochtend van dit schooljaar. De kinderen gaan
deze morgen van 10.30 uur tot 12.15 uur in allerlei workshops hun talenten ontdekken. Voor
deze ochtend hebben we hulp nodig van ouders.
Binnenkort krijgen de kinderen een brief hierover mee en kunt u zich hiervoor opgeven.
Komt u helpen?

O
F
I
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Kinderboerderij De Hazewinkel
Vrijdag 21 september a.s. gaan de kinderen van
groep 1-2 als afsluiting van het thema Boerderijdieren, een bezoek brengen aan kinderboerderij
De Hazewinkel in Veldhoven.

LEUK

SCHOOL
KOMT!
Filip groep 1/2 B

A
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KLEDINGINZAMELING RESHARE
Vrijdagmorgen 28 september om 9.00 uur
wordt door ReShare (Legers des Heils) kleding
opgehaald bij onze school.
De Ouderraad kan van de
opbrengst leuke activiteiten
voor de kinderen organiseren. U kunt spullen inleveren op donderdag en vrijdagmorgen tot 9.00 uur.
Lees meer
SPAAR MEE VOOR ONZE SCHOOL
De Jumbo spaaractie waarvoor we in de vorige
InfoFlits een oproep plaatsten gaat helaas niet
door.

Natuurmuseum
Op donderdag 4 oktober gaan de groepen 1-2
tijdens de Kinderboekenweek naar het Natuurmuseum in Tilburg. In de klas hebben de kinderen gewerkt over Kikker en zijn vrienden. We
gaan die ochtend een bezoek brengen aan
Kikker in het museum!
“Kikker is hier” in Natuurmuseum Brabant:
Lees meer
TYPECURSUS
Bij voldoende aanmeldingen start woensdag
3 oktober om 15.00 uur de klassikale typecursus
van de Typetuin op onze school.
Je kunt je hiervoor nog opgeven!
Klik hier
voor meer
info

OVERBLIJFMEDEWERKER
GEZOCHT

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Mijn naam is Eline Bel. Ik
ben 20 jaar en 3e jaars
student van Hogeschool
de Kempel. Ik woon in
Reusel samen met mijn
ouders, broertje en zusje.
Ik vind het erg leuk dat ik
dit schooljaar bij jullie op
school stage mag komen
lopen. Ik ben elke dinsdag aanwezig in groep 5/6.
Mochten er vragen zijn, dan mag je me altijd aanspreken!
Onderstaande stagiaires stellen zich in de volgende
InfoFlits voor. WELKOM!
Inge Daniëls
Anne Tenbült
Roel Michiels

dinsdag
dinsdag
dinsdag

groep 1/2 B
groep 3
groep 4

NIEUWS UIT GROEP 3

Veel kinderen maken
gebruik van de TSO op
school. Daarom zijn we
DRINGEND op zoek naar een nieuwe overblijfmedewerker.
Hiervoor staat een vergoeding van € 10,--.
Jongere kinderen die nog niet op school
zitten mogen meegebracht worden.
Kom je gezellig bij ons overblijven?
Info+aanmelding: TSO coördinator Karolien
Intven, 06-51515405
VAATWASSER AANSLUITEN
De vaatwasser van de TSO heeft een ander
plekje gekregen. Wie kan ons helpen met
aansluiten?
AFMELDEN TSO-ASSISTENT
Wilt u er aan denken om uw kind in
TSO-assistent af te melden wanneer het
een keertje niet overblijft?
KLASSENOUDERS 2018-2019

De kinderen van groep 3 zijn echte
leeskampioenen!
Ze kennen al heel wat letters
en hebben laten horen
dat ze de woordjes van kern 1 goed kunnen lezen.
Dat vinden we erg knap!

Groep 0/1A
Groep 0/1B
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Martje Bleumer
Nog op zoek!
Essie v/d Zanden
Britt van Limpt
Irma Fabrie
Marion Lauwers
Ineke van Gisbergen
Susan Verhoeven /
Yvonne Lemmens
Femke Heesterbeek
en Cindy Smolders

NIEUWS VAN NUMMEREEN
Thema
Op de dagopvang zijn we weer een nieuw thema gestart, namelijk ‘ik ga kleren kopen’. Samen met
de kinderen maken we een echte kledingwinkel op de gang. Verder gaan we bijvoorbeeld zelf kleding knutselen en sorteren we knopen op kleur en grootte. Leuk én leerzaam!
Opa- en omaweek
In de week van 24 september vieren we weer onze jaarlijkse opa- en omaweek. Alle opa’s en oma’s
zijn welkom om een bezoekje te brengen. Een leuke manier voor opa’s en oma’s om te zien waar
hun kleinkinderen spelen en welke activiteiten ze ondernemen! Lees meer over Nummereen.

Ouderbrief Leefstijl thema 2: Praten en luisteren
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 gezamenlij-

ke opening of afsluiting bij het thema dat dan aan de orde is.

Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal vaardigheden die
kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leren kinderen dat vragen stellen en luisteren, net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.
Les 1:
Kinderen leren het verschil tussen horen en luisteren. Op welke manier luister je goed en hoe kun
je een ander laten merken dat je goed luistert?
Les 2:
Door het stellen van vragen kun je veel informatie krijgen. Kinderen leren op allerlei manieren hoe
ze vragen kunnen stellen en of de ander hen begrijpt.
Les 3:
Ook zonder woorden kun je dingen vertellen: je kunt ‘praten’ met je gezicht, met gebaren of door
je houding. Ook de klank van je stem kan veel duidelijk maken.
Hoe kun je elkaar toch begrijpen, ook al spreek je niet dezelfde taal?
Hoe voer je een officieel telefoongesprek, hoe spreek je een antwoordapparaat in, wie bel je in geval van nood en wat zeg je dan?
Les 4:
Deze les gaat over het belang van woorden.
Woorden hebben niet voor iedereen dezelfde lading. Kinderen leren over eerlijk en oneerlijk,
schelden, roddelen, opscheppen en hoe je hierop kunt reageren.
Kinderen leren zich presenteren. Wat zeg ik? Hoe kijk ik? Hoe sta ik?

