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De Toverlaars

Info 1 - september 2019

Agenda
SEPTEMBER
2. Informatieavond
9 t/m 20. Groene voetstappen
11. MR 20.00u
13. VVE workshop ouders spel
en media 9.00u
20. Groep 2 vrij

INFO

24. GMR 19.30u
25. Kinderpostzegels groep
7/8

Jarig in september
Juf Anja
Juf Fieke
Juf Nadja
Juf Anita
Juf Angelique

26. Info 2
30 sept t/m 4 okt. Oudergesprekken groep 1 t/m 8
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We zijn weer begonnen

Vorige week was het zover; het schooljaar 2019-2020 ging van start. Ondanks
dat het wellicht een beetje onwennig was in het begin, zagen we maandagochtend heel veel stralende kindergezichten. Best spannend hoor; een nieuwe juf
of meneer, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en een nieuw lokaal! Na een
paar dagen zijn de meeste kinderen alweer gewend en kijken we terug op een
goed begin.
En zoals het spreekwoord zegt: Een goed begin is het halve werk!
Het team van De Toverlaars wenst iedereen
een Superfijn en Leersaam schooljaar toe.

Kies van start voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn.
Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren
én ze leren om te gaan met de veranderingen die er door de scheiding zijn.
Kinderen vinden het fijn om met elkaar te praten en te ervaren dat ze niet de
enige zijn die een echtscheiding meemaken.
Op donderdagmiddag 26 september gaan we (bij voldoende aanmeldingen)
van start met een nieuwe KIES groep.
Er zijn 7 bijeenkomsten, allen op de donderdagmiddag van 15.45 tot 16.45
uur op de Kerkwerve in Etten-Leur.
Alle kinderen uit de gemeenten Etten-Leur en Zundert zijn van harte welkom
om deel te nemen.
Voor verdere informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Nicole van Bergen via n.bergen@ggdwestbrabant.nl
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Groene voetstappen
Zelf veilig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen.
Ze leren hierdoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen.
Helaas gaan veel kinderen niet op de fiets of lopend naar school, maar worden
ze met de auto gebracht omdat ouders de schoolroutes onveilig vinden.
Ouders van schoolgaande kinderen kunnen daar zelf verandering in brengen!
Daarom zijn er van maandag 9 september t/m vrijdag 20 september
de actieweken "Groene voetstappen".
Wat willen we met deze actieweek bereiken?
We willen graag dat de ouders en kinderen de positieve kanten van het lopen
en/of fietsen naar school ervaren.
Door kinderen altijd met de auto te brengen leren kinderen niet zelf aan het
verkeer deel te nemen. Bovendien verhoogt veel autoverkeer rondom de
school de onveiligheid.
De actieweek 'Op Voeten en Fietsen naar school' is er om ouders aan te moedigen hun kinderen lopend of fietsend naar school te laten gaan. De actieweek
is de eerste stap zijn op weg naar een veiliger schoolomgeving én een stimulans om meer kinderen te voet of per fiets naar school te laten gaan.
Zelfstandige mobiliteit, zoals zelf naar school kunnen gaan, is belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het van belang dat ouders hun kinderen al van jongs af aan lopend of met de fiets naar school brengen. Door de
dagelijkse routine van het samen naar school lopen of fietsen leren kinderen
gevaarlijke situaties te herkennen en hoe daar mee om te gaan. Kinderen leren zo geleidelijk aan zelf aan het verkeer deel te nemen.
Wat houdt de ‘Groene voetstappen’-week in?
In de klas staat het lopen en fietsen naar school centraal en er wordt dagelijks
aandacht aan besteed. De kinderen komen met hun ouders te voet of op de
fiets naar school. Kinderen geven dit in de klas op een digitaal scorebord aan
en verdienen aan het einde van de week een beloning voor hun inspanning.
Tip: Is het voor u onmogelijk om uw
kind te laten lopen of fietsen? Parkeer dan een paar straten verderop
en loop het laatste stukje naar
school.
Wij wensen iedereen heel veel succes!
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Gymlessen
Het schooljaar is alweer begonnen en iedere klas heeft zijn eerste gymles er
weer op zitten.
Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd als docent lichamelijke opvoeding en
sinds begin vorig jaar werk ik als vakdocent gym voor de Toverlaars.
Aankomend jaar gaan we weer alle verschillende leerlijnen behandelen binnen
de gymlessen, daarbij kan je denken aan balanceren, mikken, doelspelen, tikspelen, bewegen op muziek etc.
Tijdens de lessen ontwikkelen de kinderen zich niet alleen motorisch maar ook
cognitief en sociaal-emotioneel. Voorbeelden hiervan zijn; Succes ervaring,
omgaan met winst en verlies en leren wat een negatieve of positieve reactie
bij iemand anders te weeg brengt.
Dit schooljaar heb ik ervoor gekozen om groep 8 en ook groep 7, onder mijn
begeleiding, aan elkaar les te laten geven.
Groep 8 zal in groepjes een les geven van ongeveer 30 minuten, het is de bedoeling dat de leerlingen creatief een les gaan bedenken binnen de leerlijn die
ze krijgen.
Voor groep 7 is het de bedoeling dat ze in groepjes een warming up gaan geven.
Groep 1-2 gaat standaard elke week op de dinsdag in de grote gymzaal sporten. Donderdagochtend gymen we elke week in de speelzaal.
De grote gymzaal biedt veel mogelijkheden, dus die gaan we zeker ook allemaal gebruiken.
Mijn vraag aan U is of U wilt helpen/zorgen dat ieder kind zijn/haar zaalschoenen en gymkleding elke keer voor de gym op orde heeft. Heeft een leerling
geen spullen bij zich, dan kan hij of zij niet meedoen i.v.m. hygiëne. Op vrijdag wisselen sommige klassen van gymlessen, de ene week wel en de andere
week niet. Mijn tip is om altijd de gymkleding mee te nemen als het lastig is
om het bij te houden.
Ik heb veel zin om de gymlessen te geven! We maken er een leuk, leerzaam
en sportief jaar van.
Mitchell van Oudenaarden
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Kanjertraining
KANJERNIEUWS op OBS De Toverlaars augustus 2019
We starten deze week met een nieuw schooljaar en heten iedereen daarom
weer van harte welkom, en natuurlijk een warm welkom voor alle nieuwe ouders en kinderen die dit schooljaar starten op onze Kanjerschool waar wij
heel trots op zijn!
Wij zijn EEN KANJERSCHOOL omdat wij:
-Kanjertraining (geven en ons allemaal aan de
Kanjerafspraken houden;
-Wij kinderen(en ouders) bij de deur begroeten en
elkaar complimenten geven;
-Wij meehelpen aan het vergroten van ieders
eigenwaarde;
-Wij aan een goede groepsdynamiek in de groep
werken;
-Wij de normen en waarden bewaken;
-Wij Kanjertaal spreken in èn buiten de groep;
-Wij het contact tussen ouders/school,
ouders/kind, kind/leerkracht en kinderen onderling
verbeteren.
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Vervolg kanjertraining
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen(+
werkbladen) om de sfeer in de groep goed te houden(preventief) òf te verbeteren(curatief).
De kinderen leren ook om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag,
zodat iedereen zich veilig en gehoord voelt op school.

Op school heeft elke ll./groep een
Smiley-poster/kaart die gebruikt
wordt bij het “bespreken” van het gedrag.

Deze week is elke groep gestart met het lesprogramma ”De Startweken” van onze Kanjermethode.
Heeft U vragen dan kunt U deze altijd stellen aan de leerkracht van Uw
kind òf de Kanjercoördinator van
OBS De Toverlaars.
Voor iedereen een geweldig KANJERJAAR toegewenst!
MVG,
Uw Kanjercoördinator,
Juf Fieke (leerkracht groep 6)
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Fit & Fun Kids
Beleeft jouw kind geen plezier in bewegen en is jouw kind onhandig in zijn
motoriek? Of eet jouw kind met tegenzin fruit en groenten en heeft ongezonde eetgewoonten? Lees dan snel verder over Fit & Fun Kids!
Bij Fit & Fun Kids leren kinderen met overgewicht gedurende 6 weken meer
over een gezonde leefstijl. Onder begeleiding van Kinderfysiotherapeut Anca
Nijs ervaren ze dat fit zijn leuk is.
Door elke week te bewegen, werken de kinderen aan een betere conditie,
meer uithoudingsvermogen en kracht. Ze maken kennis met verschillende
sporten en ontdekken wat ze leuk vinden. Zelfvertrouwen en plezier in bewegen staan centraal.
Daarnaast geeft jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens jou en je kind in 3
gesprekken tips & trics over een gezond eetpatroon en handvaten voor lastige
eters.
Na 6 weken is er een mogelijkheid om door te stromen bij de sportlessen van
Belaid. Hij is buurtsportcoach en zal een aantal lessen zelfverdediging aanbieden, door spel en kickboksen met elkaar. Hierbij leren de kinderen praktische
en sportieve technieken, waarbij vooral respect, fun en discipline voorop
staan. Deze sport is ideaal om het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de
kinderen te vergroten.
Voor wie:
• Kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas en/of motorisch laag
niveau. Woonachtig in Etten-Leur.
Wanneer:
• Elke dinsdag van 16.30-17.30 in het Turfschip (Schipperstraat 2 EttenLeur)
Startdatum:
• Instromen kan op elk moment.
Meer informatie en aanmelden:
Kinderfysiotherapeut Anca Nijs: anca@praktijkleursehaven.nl of 076-5015705
Jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens: y.coertjens@ggdwestbrabant.nl of
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Kindertypecursus
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen?
Ook in het komende schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar
eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd.
De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word
te werken en te mailen.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de
wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen.
Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website:
www.kindertypecursus.nl
en klik op Gratis proefles!
Voor meer informatie kunt
u ons ook bellen: 0765964931.
Aanmelden kan vanaf nu!
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