Onderwijsontwikkeling
Vorige week zijn we met de hele school begonnen met het uitwerken van verschillende thema's. Het thema voor groep 1/2 is
feest, voor groep 3/4 speelgoed, voor groep 5/6 chocolade en
voor groep 7/8 Nederland waterland. In alle groepen wordt
hard en enthousiast gewerkt. De kinderen zijn erg betrokken en
ook de leerkrachten maken er wat moois van. We werken volgens een bepaalde structuur en gaan hierbij niet alleen in op het
aanleren van kennis, maar ook op het aanleren van vaardigheden
en het verwerven van inzichten. Rond de kerstvakantie zullen
we deze werkwijze evalueren en kijken of deze manier van werken past bij onze uitgangspunten en visie.
Tevredenheidsenquête
Morgen ontvangt u als ouder een tevredenheidspeiling die
Onderwijsstichting KempenKind op alle scholen van onze
stichting uitzet. De enquête vraagt hooguit 10 minuten van uw
tijd en geeft ons als school een goed beeld van hoe onze ouders
tegen De Torelaar aankijken. We kijken zo waar onze
ontwikkelpunten liggen. Ook kunnen we onze school vergelijken
met de andere scholen binnen ons bestuur. De uitslagen
gebruiken we tevens bij het ontwikkelen van onze plannen voor
de volgende schoolplanperiode die loopt van 2019 tot 2023.
Ook teamleden en kinderen vanaf groep 5 hebben we gevraagd
een soortgelijke enquête in te vullen. Wij hopen op een grote
respons!
Peiling schooltijden
Morgenavond om 20.00 uur bent u welkom op school.
Deze avond geven wij antwoord op vragen die er bij u nog
spelen die van invloed kunnen zijn op de keuze die u maakt bij
de ouderpeiling. Vrijdag krijgt u via Social Schools een
uitnodiging om deel te nemen aan de peiling van de MR.
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AGENDA
Donderdag 22 november
20.00 uur Verhelderingsavond
schooltijden

Dinsdag 27 november
18.30 - 19.00 uur
Zwarte Piet komt voorlezen
Vrijdag 30 november
Maandafsluiting groep 5/6
Woensdag 5 december
Sint komt bij ons op school!
Donderdag 6 december
Vrije dag, studiedag
Maandag 10 december
OR vergadering
Woensdag 12 december
Talentochtend

Proficiat!
Anoek, Roos en Loïs

MAANDAFSLUITING 5/6

PYJAMALEZEN a.s. dinsdag van 18.30 - 19.00 uur
Groep 5/6 verzorgt de
maandafsluiting op vrijdag
30 november van 11.15 11.45 uur.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom.

De voorleespiet komt 27 november 18.30-19.00 u.
bij ons op school! Kinderen mogen mét ouders
naar school komen. In het lokaal van groep 8 is er
voor ouders gelegenheid een bakje koffie/thee te
drinken. Natuurlijk kunnen ouders er ook voor
kiezen om samen met de kinderen naar het verhaal
te luisteren.
WELKOM!

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
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Luc
Dylan
Demi
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“OPVOEDEN NA (ECHT)SCHEIDING”
In de bijlage op Social Schools kun je hier meer
over lezen.
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TALENTOCHTEND
Woensdag 12 december is alweer onze
2e talentmorgen. U kunt zich via Social Schools
Agenda aanmelden om te helpen bij de verschillende workshops. Er zijn weer leuke workshops
voor de kinderen bv.: techniek, knutselen,
timmeren en koken.

LEUK DAT JE BIJ ONS OP
SCHOOL KOMT!

Dylan groep 1/2 A
Jayden groep 1/2 A
Ize
groep 1/2 B

We hopen weer op veel hulp van de ouders,
ook papa's mogen komen helpen!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Afgelopen maand hebben we met de kleuterjuffen en directie gesproken over de landelijke toetsen
van het Cito die we afnemen in de groepen 1 en 2. Dit heeft te maken met een landelijke discussie
over deze schoolse toetsen. De ministerraad heeft ingestemd op voorstel van de minister van
Onderwijs, Arie Slob. Volgens het kabinet past het niet bij de ontwikkeling van kleuters om met
schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in
sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen
recht aan. Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorische ontwikkeling, maar
ook het leggen van sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij.
Voor ons als leerkrachten is het belangrijk om die
ontwikkeling te kunnen volgen. Maar met de schoolse
toetsen waren ook wij niet tevreden. De toetsen zijn te
veel een momentopname en kunnen daardoor een
vertekend beeld geven. Daarom hebben wij besloten om
voortaan de Cito-toetsen bij de kleuters niet meer af te
nemen. Aan de hand van observaties, gesprekjes of
spelletjes kunnen wij nagaan hoe een kleuter zich
ontwikkelt. We bespreken de ontwikkeling van jullie kind
tijdens de oudergesprekken. Mochten jullie nog vragen
hebben over het feit dat wij voortaan geen Cito-toetsen
meer afnemen dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groeten,
De kleuterjuffen

PIETENDAG GROEP 1/2

KERSTHANDBAL TOERNOOI

Donderdag 29 nov. is het Pietendag in groep
1/2. We gaan werken, spelen en zingen over
Piet. In de speelzaal oefenen we pakjes gooien,
over het dak lopen en pepernoten strooien.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december organiseert handbalvereniging Saturnus uit Bladel
weer het jaarlijkse Kersthandbal toernooi en
speelfeest. Al vele jaren is het kersthandbal een
evenement waar veel kinderen, gratis, met veel
plezier aan deelnemen. In de bijgevoegde brief
vindt u meer informatie.

De kinderen van
groep 1/2 mogen
deze dag
verkleed als Piet
naar school komen.

Dus trommel je vrienden op en geef je op!
Tot 27 of 28 december in Sporthal X-sport in
Bladel.

Groeten van handbalvereniging Saturnus, Bladel

NIEUWS UIT GROEP 4
Op donderdagochtend 22 november gaan we
met groep 4 naar het
Natuurmuseum in Tilburg. We bezoeken dan
de tentoonstelling Potvis/IJstijd en gaan op
zoektocht door het museum met de activiteit
“Klaar voor de Start”.

De GGD Brabant-Zuidoost onderzocht in het
najaar van 2017 hoe het gesteld is met de leefstijl
en gezondheid van kinderen van 0-11 jaar.
Bijna 11.000 ouders in Zuidoost-Brabant vulden
een vragenlijst in.
Klik hier om de Jeugdmonitor te lezen.

http://www.natuurmuseumbrabant.nl/scholen

HOE MEDIAWIJS BEN JIJ?
Rondom de Week van de Mediawijsheid wordt in de groepen 2 t/m
8 aandacht besteed aan Media. Jacqueline heeft de opleiding Mediacoach gevolgd en verzorgd de lessen. Dit is een vervolg op de
lessen die eerder in de groepen gegeven zijn. Kinderen worden zich
bewust van hoe ze zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van
Social Media.
Vragen die helpen in dit bewustwordingsproces zijn o.a.:
*Waar kan ik de juiste informatie vinden?
*Op welke manier kan ik een fijn contact onderhouden met mijn vrienden?
*Wat laat ik van mezelf zien op social media en wat juist niet?
*Hoe kan ik weten wat reclame is wanneer ik een spel speel?
Tijdens de Medialessen gaan we hier samen mee aan de slag.

