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SOCIAL SCHOOLS
Nog niet alle ouders zijn in Social Schools gekoppeld. Omdat we
steeds meer vanuit Social Schools willen communiceren is het
makkelijk als alle ouders gekoppeld zijn; we weten dan zeker dat
iedereen op de hoogte is. Wij willen u dan ook vragen of u dit
alsnog wilt doen.
Tevens is het niet voor iedereen duidelijk dat er meerdere
accounts gekoppeld kunnen worden aan één code. Zo kunt u
met de gekregen code zowel als vader als moeder inloggen en
op de hoogte blijven van de zaken die in de klas spelen.
Een groot deel van alle ouders heeft de eigen gegevens zoals
adres en telefoonnummers opengesteld. Dit is erg makkelijk.
Wij zouden het dan ook fijn vinden als u dat nog zou willen
doen. Het kan zijn dat u dat niet wilt, dat is natuurlijk ook
prima.
WE GROEIEN!
Al weer eind oktober!
De tijd gaat snel en de eerste periode zit er
op. We zijn dit jaar gestart met 6 groepen.
Op 1 oktober, een belangrijke teldatum voor
scholen hadden we 144 kinderen. Dit laat, in
vergelijking met 130 kinderen op 1 oktober
2017, een mooie groei zien. Omdat er de komende tijd nog flink wat kinderen instromen
in de kleutergroepen hebben we er voor
gekozen om na de Kerstvakantie een extra
kleutergroep te vormen. De kinderen van de
beide groepen 2 vormen dan samen de
nieuwe groep. Juf Gabriële zal dan tijdelijk
fulltime gaan werken en de juf worden van
deze groep 2.
MAANDAFSLUITING
GROEP 1/2 B

Groep 1/2 B verzorgt de maandafsluiting op vrijdag 26 oktober
van 11.15 - 11.45 uur.
Ouders en belangstellenden
zijn van harte
welkom.

AGENDA
Vrijdag 26 oktober
Maandafsluiting groep 1/2B
Maandag 29 oktober
M.R. vergadering
Dinsdag 30 oktober
Vrije middag, studiemiddag
Woensdag 31 oktober
Fietskeuring en -parcours
Fiets meebrengen!
Maandag 12 november
M.R. vergadering
12 november t/m 19 april
Schoolfruit

Proficiat!
Luna en Lynn

OUDERRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN
Onze ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Wie komt ze
helpen met het organiseren van allerlei activiteiten op onze
school? De ouderraad vergadert 6 keer per jaar op maandagavond om 20.30 uur.
Heeft u interesse en/of wilt u een keer een vergadering
meekijken (de eerstvolgende vergadering is 10 december)
laat het dan weten aan Daniëlle van Limpt of juf Gabriële.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!

HIEP HIEP HOERA VOOR DE JARIGEN
27 oktober
27 oktober
29 oktober
30 oktober
02 november
04 november
04 november
05 november
07 november
07 november
14 november
15 november

Roos
Sem
Giselaine
Marit
Sem
Marieke
Liam
Yara
Lux
Lynn
Bjarn
Jessey

5 jaar
5 jaar
8 jaar
7 jaar
4 jaar
7 jaar
4 jaar
4 jaar
5 jaar
7 jaar
7 jaar
4 jaar

TALENTOCHTEND
Deze ochtend was onze eerste talentochtend en
de kinderen hebben weer in allerlei workshops
hun talenten ontdekt. Bedankt! alle ouders die
ons kwamen helpen deze ochtend. Zonder jullie
hulp zijn onze talentochtenden niet mogelijk!
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LEUK DAT JE BIJ ONS OP
SCHOOL KOMT!

Sem groep 1/2 B
Liam groep 1/2 A
Yara groep 1/2 A
Jessey groep 1/2 B

LEENKAART SCHOOLBIEB

Deze week krijgen alle kinderen, die een boek
willen lenen om thuis te lezen, een leenkaart. Op
die kaart staat de datum dat het boek weer op
school terug moet zijn. Het boek wordt voor
een periode van 4 weken uitgeleend. Tijd genoeg
dus, om er lekker in te lezen of om uit voorgelezen te worden.
Wilt u er mee voor zorgen dat het boek op tijd
terug is op school? Dan kan er weer iemand van
genieten!
Voor boeken die worden uitgeleend om op
school in te lezen, is geen leenkaart nodig.

SCHOOLFRUIT vanaf 12 november t/m 19 april 2019.
Ook dit schooljaar nemen we weer deel aan het EU Schoolfruit programma.
Drie dagen per week krijgen we gratis schoolfruit en groente aangeboden.
Op dit moment zijn de Schoolfruit dagen nog niet bekend.
Via Social Schools krijgt u een berichtje wat er per week aangeboden wordt.
Op de dagen dat we niet gruiten is het de bedoeling dat de leerlingen van u
een portie groente of fruit mee naar school krijgen, wat zij met elkaar in de
klas opeten. Dat kan fruit zijn, maar ook een handvol cherry-tomaatjes, een
stuk komkommer, wortel of paprika.
Het is voor de jongere kinderen handig als het meegebrachte fruit of de
groente is voorgesneden zodat ze het gemakkelijker op kunnen eten.
Wij hopen dat het Gruiten een aanzet is tot een blijvende gezonde leefstijl.
Kijk ook eens op www.euschoolfruit.nl
voor meer informatie, tips e.d.

In de week van de Mediawijsheid
wordt in de groepen 2 t/m 8
aandacht besteedt aan Media.
Klik hier om er meer over te lezen:
Week van de Mediawijsheid

EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal!
Mijn naam is Inge Daniëls ik ben 18 jaar en ik kom
uit Reusel. Ik studeer PABO aan Hogeschool de
Kempel in Helmond. Ik vind het erg leuk om te
fotograferen en af te spreken met vriendinnen.
Naast die hobby's lijkt het
me leuk om les te geven.
Dit jaar mag ik stage lopen
op de Torelaar, op het
moment in groep 1/2B bij
juf Hannie en juf Anja. Dat
vind ik nu al erg leuk!
Hopelijk wordt het een
gezellig en leerzaam jaar,
ik heb er zin in!
Groetjes Inge
EVEN VOORSTELLEN
Hoi!
Mijn naam is Anne Tenbult,
ik ben 19 jaar oud en woon
in Bladel, samen met mijn 2
zusjes en mijn ouders. Ik zit
nu in het eerste jaar op
Hogeschool de Kempel.
Voorheen heb ik onderwijsassistent gestudeerd.
Mijn hobby’s zijn: Tennissen en leuke dingen doen
met vriendinnen. Ik loop een half jaar stage in
groep 3, bij juf Willeke, daarna ga ik naar een
andere klas. Ik vind het erg leuk en hoop er nog
veel te leren. Anne Tenbült

EVEN VOORSTELLEN
Hallo,
Mijn naam is Roel
Michiels ik woon in
Netersel en ben 20
jaar. In mijn vrije tijd
voetbal ik bij VV
Netersel en ben ik lid
van toneelvereniging
Pardoes in Netersel.
Ik heb 4 jaar de opleiding ROC sport en bewegen in Tilburg gevolgd, hierdoor heb ik al
bij verschillende scholen gymlessen verzorgd.
Dit jaar ben ik begonnen met de pabo op de
Kempel in Helmond. In dit schooljaar zal ik
op dinsdag in groep 4 mee lopen bij juf
Yvonne. Als je vragen hebt of je gewoon een
praatje met me wil maken kan dat natuurlijk
altijd.
FIETSENKEURING en FIETSPARCOURS
Deze vindt plaats op woensdag 31 oktober.
Alle kinderen (groep 1 t/m 8) worden deze
dag met fiets op school verwacht.
Groep 7/8: graag een zware rugtas meenemen om te oefenen bij het fietsparcours.

De Dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka – Tineke de Silva-Nijkamp
Vele ouders in Sri Lanka zijn zich er niet van bewust dat dove en slechthorende kinderen net als elk
ander kind kan worden opgevoed en begeleid. Ze zijn vaak arm en vaak niet opgeleid. En weten de
weg niet naar een KNO-arts of een Dovenschool, ver weg van hun dorp. Daarom blijft vaak het
dove kind in veel gevallen gewoon thuis en voelt zich vaak daardoor ellendig, ongeletterd en eenzaam. De Dr. Reijntjesdovenschool met de Nederlandse directeur Tineke de Silva-Nijkamp helpt
deze kinderen! Alle leerlingen krijgen daarom een gratis hoortoestel en gratis onderwijs.
Deze school voor slechthorende en dove kinderen én kinderen met ernstige spraak/taalproblemen
hanteert verbale- en visuele technieken zoals praten, gebarentaal, schrijven, tekenen, het handalfabet en liplezen. Ook krijgen ze vakken die op een 'normale' school ook gegeven worden.
Maar deze school is totaal afhankelijk van donaties!
Onze school helpt hen! Daarom sponsort De Torelaar maandelijks twee kinderen van de Dr.
Reijntjesdovenschool in het plaatsje Moratuwa in Sri Lanka!

