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

INFO

De Toverlaars

Info 2 - oktober 2019

Agenda
OKTOBER

NOVEMBER

8. Muzische middag groep
1-2B/4/7
14 t/m 18 Herfstvakantie
21 t/m 25 Controleweek
hoofdluis
30. MR 20.00 u
31. Info 3

8. Groep 2 vrij
11. Studiedag team
kinderen vrij
16. Intocht Sint
19. Schoolfotograaf
22. Groep 2 vrij
28. Info 2

Jarig in oktober
Juf Marloes
Meneer Johan
Juf Angela
Juf Patricia

Jarig in november
Meneer Mitchell
Juf Tineke
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Verkeersouder gezocht
Wat doe je als verkeersouder?
Kinderen leren door te doen, dus het is noodzakelijk dat zij zoveel mogelijk ervaring op kunnen doen in het verkeer. Een verkeersouder helpt de school met
alles wat met het verkeer te maken heeft. Met jouw inzet help je de leerkrachten om samen met andere ouders meer tijd en aandacht te kunnen besteden
aan praktische verkeerslessen en de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
Samen zorg je ervoor dat kinderen veiliger naar school kunnen!
In het kort:
- Je overlegt met leerkrachten van de verkeerswerkgroep over de verkeersactiviteiten.
- Je helpt praktische activiteiten te organiseren voor de kinderen, zoals het
oversteek– en fietsparcours.
- Je vormt met leerkrachten en ouders een verkeerswerkgroep, want samen zie
je meer en kun je meer.
- Je signaleert verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving en bespreekt deze met de verkeerswerkgroep.
- Je informeert ouders over verkeersveiligheid en hun rol hierin door hen te betrekken bij leuke verkeersprojecten.
- Je woont BVL vergaderingen bij.
Ben je enthousiast geworden en heb
je interesse in deze belangrijke taak
stuur dan een mail naar detoverlaars@stichtingleersaam.nl

Muzische middagen
Volgende week is alweer de eerste muzische middag, daar wordt momenteel hard aan gewerkt.
Betreffende de toegangskaartjes geldt de volgende afspraak:
Voorafgaand aan elke voorstelling wordt het
totaal aantal zitplaatsen gedeeld door het totaal aantal leerlingen dat de voorstelling verzorgt. Elk kind krijgt een gelijk aantal kaartjes
en mag zelf in overleg met u bepalen wie hij of
zij voor de voorstelling uitnodigt. Deze toegangskaartjes gelden voor de aanwezige volwassenen, kinderen t/m 12 jaar mogen zonder
kaartje binnen.

Muzische middagen
2019-2020:
8 oktober: groepen
1/2 B, 4 en 7
31 maart: groepen
1/2 A, 3, 5 en 6
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Schoolfotograaf
Dinsdag 19 november komt de schoolfotograaf onze leerlingen op de foto
zetten.
Dit jaar zullen we weer een leuke achtergrond voor de foto’s uitkiezen en
gaan de gaan de kinderen ook weer op verrassende wijze op de groepsfoto.
We hopen dat uw reactie net zo enthousiast is als die van ons! Groep 8
gaat zelfs drie keer op de foto; namelijk ook nog een keer voor de afscheidsfoto die zij aan het einde van het schooljaar cadeau krijgen. Wat
voor foto dat wordt verklappen we niet, maar er wordt met een zogenaamd "green screen" gewerkt. Dat heeft wel tot gevolg dat de leerlingen
van groep 8 geen groene kleding aan mogen. Groentinten en zelfs groene strepen of letters geven een heel vreemd effect op het eindresultaat.
Het zou fijn zijn als u hiermee rekening zou kunnen houden.
Daarnaast worden onder schooltijd ook de broertje-zusje-foto's gemaakt.
Mochten er broertjes en/of zusjes in het gezin zijn die niet op De Toverlaars zitten.
In tegenstelling tot voorgaande schooljaren willen we dit jaar met de
broertjes en/of zusjes die niet op school zitten beginnen om 8.45
uur.
Wilt u van deze extra service gebruik maken dan kunt u zich hiervoor
aanmelden bij de leerkracht van uw kind. (uiterlijk maandagmiddag 18
november)

Kinderboekenweek en zwerfboekenstation
Deze week is de kinderboekenweek weer van start gegaan en worden er in alle
groepen activitieiten aangeboden passend bij dit thema.
Graag zouden we het kinderzwerfstation deze week extra onder de aandacht
willen brengen!
Kinderzwerfstation op " het Voortouw"
Bij de hoofdingang van het Voortouw hebben we een kinderzwerfstation met
zwerfboeken
Zwerfboeken zijn van alle kinderen. Je zoekt een mooi boek uit en neemt het
boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Je
kan het terugbrengen naar het zwerfstation bij ons op school maar wat nog leuker is dat je ze kunt laten zwerven in de wachtkamer bij de dokter, op de kinderboerderij, in de
trein of je legt hem
terug in een ander
Kinderzwerfboekstation.
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Wijkvereniging


Vrijdagavond 25 oktober 19.00—
20.00 uur. Groep 6-7-8 Halloween



Vrijdagavond 22 november 19.00—
20.00 . Groep 3-4-5 Sinterkklaas
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