Slagveld 55
4871 ND Etten-Leur
tel. 076 5040287
info@toverlaars.nl
www.toverlaars.nl

INFO

De Toverlaars

Info 1 Oktober 2016

Agenda
OKTOBER
03. VRIJ
Studiedag team
05. t/m 19.
Kinderboekenweek
10. t/m 14.
Oudergesprekken
14. Groep 2 VRIJ
19. 12:30 Boekenmarkt
20. 10 Jaar Leersaam!
Verrassing!!!
21. 12:15 VRIJ
21. Info 2
24. t/m 30.
HERFSTVAKANTIE

NOVEMBER
1. t/m 04.
Controleweek Hoofdluis
03. Vergadering OV 20:00
08. Schoolfotograaf
11. Groep 2 VRIJ
12. Intocht Sinterklaas
(zaterdag)
21. VRIJ Studiedag team
24. 19:30-20:30
Info-avond Groep 8
25. Groep 2 VRIJ

Verjaardagen:

Verjaardagen:

Van Harte gefeliciteerd!

Van Harte gefeliciteerd!

17. Meneer Johan
22. Juf Angela
23. Juf Patricia

8.

Juf Tineke
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Start schooljaar
Wat was het fijn om op de eerste schooldag alle kinderen weer terug te
zien! Sommige leerlingen waren een heel stuk gegroeid en bijna iedereen
stond te trappelen om in hun nieuwe klas te mogen beginnen. Een nieuwe groep, een nieuwe juf of meneer en heel veel vriendjes en vriendinnetjes! We gaan er een supertof schooljaar van maken!

Nieuws van het Toverlaarsteam
In groep 8 hebben juf Sanne en juf Simone Roovers een fantastische
start met de leerlingen van groep 8 gemaakt.
Juf Simone van Doormaal vervangt juf Lotje en juf Marijke in groep
1-2. Ook zij heeft met de kinderen van groep 1-2B een fijne start
gemaakt.
Wij wensen onze nieuwe juffen een fantastische tijd toe op De Toverlaars!
Juf Suzanne en haar man Martin zijn in de zomervakantie trotse ouders geworden van hun tweede kindje; zoon Wes.
Juf Lotje en juf Marijke werken inmiddels een paar uurtjes per werkdag op therapeutische basis. Totdat ze volledig zijn teruggekeerd
blijft juf Simone de vaste juf van groep 1-2B.

Oudergesprekken
In de week van 10 oktober zijn de eerste oudergesprekken gepland. De
gesprekken vinden op verschillende dagen in de week plaats en kan ook
tussen groepen verschillend zijn.
De oudergesprekken zullen als pilot digitaal ingepland gaan worden. U
krijgt hierover een mail met daarop de uitleg hoe een en ander werkt.
Let wel op, op het moment dat de gesprekkenplanner online komt heeft
u de meeste keus uit gespreksmomenten. Hoe later u aanmeldt, hoe
minder keuze u heeft.
U kunt van dinsdag 4 oktober tot vrijdag 7 oktober inschrijven.
U moet voor ieder kind apart aanmelden en kunt zelf kijken of gesprekken aansluitend ingepland kunnen worden.
Mocht u onverhoopt vergeten een voorkeur aan te geven dan wordt u
automatisch ingepland en krijgt u hiervan bericht.
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Kanjerinformatie-avond
Op donderdagavond 15 september werd door Willeke Essing van Edux
Onderwijsadviseurs toelichting gegeven over de Kanjermethode die we
op De Toverlaars al vele jaren gebruiken. De Kanjertraining heeft een
positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit
van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het
goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/
training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. U zult wellicht via uw kind wel wat
over de Kanjerlessen en - oefeningen horen.
We vonden het fantastisch dat voor onze eerste thema-avond er een 25tal ouders waren, die zich hadden opgegeven. Door de vele praktische
voorbeelden en praktijkervaringen van Willeke was het een inspirerende
bijeenkomst.
Aansluitend op onze Kanjermethode hebben we op De Toverlaars een
pestprotocol dat u terug kunt vinden op onze website. Het pestprotocol
geeft ons richtlijnen hoe we handelen in geval van pesten.
Mocht u na het lezen van het pestprotocol vragen hebben dan horen wij
die graag!
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Algemene Informatieavond
De algemene informatieavond vond plaats op maandag 19 september.
Alle kinderen van onze school mochten hun ouders voorstellen aan de juf
of meneer en gaven een rondleiding door hun klas.
Naast de informatie in de klas was een informatiemarkt in de hal op de
begane grond ingericht. Hier kon u diverse informatie krijgen van verenigingen, kinderopvang, kindercoaches en bureaus die leerlingen helpen bij
bijvoorbeeld dyslexie.
Na afloop van het algemene deel gaven de collega’s van groep 3 nog uitleg aan de ouders over het leren lezen.
De specifieke informatie die ouders uit groep 8 altijd krijgen volgt op een
aparte bijeenkomst in november.
Wij vonden het erg fijn om te zien hoeveel leerlingen hun ouders voor
kwamen stellen en hoe knap ze hun ouders informeerden over het werken op De Toverlaars. Een dikverdiend compliment!!!!

De muziekwedstrijd
De Muziekwedstrijd start weer op 1 oktober!
De Muziekwedstrijd is de landelijke online wedstrijd van het Prinses
Christina Concours en daagt kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit om
een filmpje van hun muziekoptreden in te sturen.
Ieder kind kan meedoen, alleen of samen met andere kinderen, met ieder instrument, op elk niveau en in elke muziekstijl.
Het plezier in muziek maken staat
centraal!

Alle ingezonden
filmpjes zijn vanaf 1
oktober te zien op
de website en de
gratis app.
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Groep 3 wachtplek voor ouders
Misschien heeft u de geel omlijnde vakken bij de uitgang van groep 3 al
gezien?
Wij willen u vriendelijk vragen om in deze vakken op uw zoon of dochter
te wachten, zodat de smalle toegangspoort vrij blijft.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Op voeten en fietsen
Vandaag hebben we de Op Voeten En Fietsen-weken in
de klas afgesloten. Super om te zien hoeveel kinderen
(en hun ouders) te voet en op de fiets naar school zijn gekomen deze
weken.
Iedere groep wordt komende week beloond met een verkeersspelletje of
-boekje dat ze in de klas kunnen gebruiken.
Dank jullie wel voor alle medewerking!

Schoolplein
Na vele overlegmomenten met de andere bredeschoolpartners en onze
bovenbouwleerlingen is een besluit genomen over het nog te plaatsen
speeltoestel.
Op korte termijn zal een
Pannaveldje aangebracht worden op het
plein aan de kant van
de tafeltennistafel.

Ook zullen een paar fleurige zitplekken geïnstalleerd worden.
Wij hopen dat alle kinderen er tijdens, maar ook na schooltijd veel plezier
van zullen hebben!
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Nieuws vanuit de OV
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al weer op en zijn wij
als OV met veel plezier het nieuwe schooljaar gestart.
Tijdens de jaarvergadering hebben we schooljaar 2015/2016 definitief
afgesloten en zijn we gelijk vooruit gaan plannen voor dit schooljaar.
Laten we dit jaar eerst beginnen met ons zelf voor te stellen:

OV 2016 - 2017

Vlnr
Bianca Kruis, Isabelle (groep 6) & Lucas (groep 3)
Bianca Scholtes, Koen (groep 5a) & Evelien (groep 3)
Sandra Hermans, Tess (groep 5b) & Evie (groep 3)
Miranda Ottervanger, secretaris, Roos (groep 5b) & Binck (groep 2)
Malu Kunzel, Sven (groep 4) & Lars (groep 1 va januari)
Inske Weber, voorzitter, Myrne (groep 6) & Elyne (groep 3)
Linda Plandsoen, Nick (groep 5b)
Silvia de Wit, Annemijn (groep 7) & Emmelie (groep 5b)
Loes Ahlers, Ravin (groep 4) & Mikai (groep3)
Margareth Uitdehaag, penningmeester, Max (groep 5b)
Angela Janssen-Wildhagen, Femke (groep 3) & Levi (groep 1 va maart )
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Nieuws vanuit de OV (vervolg)
De eerste werkgroep (Sinterklaas) heeft zijn eerste overleg gehad en de
overige werkgroepen voor de rest van het jaar zijn verdeeld.
Inmiddels heeft u de brief ontvangen
voor de ouderbijdrage schooljaar
2016-2017. We hopen dat u die zo
snel mogelijk overmaakt !
(de eerste betalingen zijn al binnen!
Superbedankt!)
Wij hebben er weer zin in en hopen er
voor alle kinderen van de Toverlaars
weer een leuk en gezellig schooljaar
van te maken!!

Naschoolse activiteiten
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Kindertypecursus

Typeles met persoonlijke begeleiding op uw eigen school!
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook het komende
schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school
onze cursus kan volgen, mits er voldoende aanmeldingen zijn.
U kunt uw zoon/dochter nog aanmelden via onze website
www.kindertypecursus.nl.
Kies voor aanmelden (rechtsboven). Daarna kiest u voor ‘klassikaal aanmelden’ en kunt u alle gegevens invullen. Na aanmelding wordt alle benodigde informatie over de typecursus per post toegezonden.
Begin oktober gaan we van start, dus wacht niet te lang. Als u meer informatie wilt, kunt u ons bellen 076-5964931.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over
de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Door onze
persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8% het diploma haalt!
Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website:
www.kindertypecursus.nl
en klik op ‘Gratis proefles – Nu starten’.
Met vriendelijke groeten
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl

Bruba RUNNING Familieloop

