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Jarig in december
DECEMBER
5
Sinterklaas viering
6
Studiedag team VRIJ
15 Groep 2 VRIJ
21 Info 5 en Kerstavond
22 t/m 5 Januari
Kerstvakantie 12:15

JANUARI 2018
22 december t/m
5
Kerstvakantie
8 t/m 12 Controleweek
hoofdluis
11 OV 20:00
19 Groep 2 VRIJ
25 Info 6
29 Groep 8
Adviesgesprekken
30 Studiemiddag
12:15 VRIJ
31 Groep 8
Adviesgesprekken

Juf Marga

Hartelijk gefeliciteerd!

Wist u dat:
 Wij na de herfstvakantie zijn gestart

met thema 2 van 123-Zing.

 De groepen 1-2 werken over snel en

langzaam m.b.v. slak en haas.
 De groepen 3-4 momenteel over
sfeer in muziek werken en het liedje
‘een pan vol klanken hebben geleerd’.
 De groepen 5-6 werken over instrumenten en stijlen popmuziek.
 De groepen 7-8 aan de slag zijn met
elektronische muziek.
 U thuis ook de liedjes kunt bekijken
en beluisteren via de website mijn.123zing.nl/kids
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Winnaar voorleeswedstrijd
Woensdag was een spannende dag voor
de voorleeskampioenen uit de groepen 7
en 8 van "De Toverlaars" en "Het Kofschip".
Om 11.00 uur begon het spektakel onder
leiding van juf Annemieke.
Op het podium stond de mooie paarse
voorleesstoel en de microfoon al klaar.
De eerste lezer was Lukas uit de klas van
juf Sanne. Hij mocht de spits afbijten en
had een grappig en ontroerend stukje uit
het boek: "smokkelkinderen" van Jacques
Vriens gekozen. Daarna was Sophie aan
de beurt uit de klas van meneer Rob. Ze las voor uit het boek: "de veertiende goudvis" van
Jennifer L.Holm. De zaal was muisstil en hing aan haar lippen. Wat een heerlijke rustige
stem.
Vervolgens was het de beurt voor Amber. Ze was een beetje zenuwachtig en vergat haar boek mee te nemen naar de wedstrijd
maar gelukkig was er nog tijd genoeg en herpakte ze zich goed
toen ze eenmaal ging lezen.
Ze las voor uit een boek van haar lievelingsschrijfster: Carry Sleekappen.
De laatste die aan de beurt was voor De Toverlaars was Loïse uit
de klas van juf Fieke. Ze las voor uit : "De tovervinger van Roald
Dahl en betoverde de hele zaal met haar toverstokje.
Na alle lezers had juf Annemieke een leuk spel en mochten de
kinderen nieuwe titels verzinnen bij de allernieuwste boeken die
aan de wand hingen en kon iedereen lekker bewegen en door de
zaal lopen.
De jury bestaande uit juf Wilma, juf Suzanne, juf José en juf Wilma kregen de moeilijke taak om een winnaar of winnares uit te
kiezen. Dit zou niet makkelijk worden. Na lang overleg werd unaniem besloten dat Sophie uit de klas van meneer Rob gewonnen
had. Ze kreeg een mooie wisselbeker en mag op zaterdag 3 februari verder strijden tegen de andere scholen in Etten-Leur om
zo de winnares te worden van onze stad. We wensen Sophie
heel veel succes.
De andere lezers kregen een mooie boekenlegger en button
want zij hadden ook fantastisch voorgelezen. Jullie zijn allemaal
"voorleeskanjers."
We zijn trots op jullie
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Open dagen Voortgezet Onderwijs
Zoals beloofd tijdens de informatie-avond van groep 8 vindt u hieronder een
overzicht van de open dagen van middelbare scholen in Etten-Leur en de directe omgeving. Ook voor leerlingen uit de groepen 7 is het aan te raden om alvast een kijkje te gaan nemen.

zaterdag 13 januari 2018
KSE Ettenleur van 09:00 tot 14:00
Markland College Zevenbergen van 10:00 tot 13:00
zaterdag 20 januari 2018
Munnikenheide College Ettenleur van 10:00 tot 14:00
Luzac College-Lyceum Breda van 11:00 tot 14:00
Markland College Oudenbosch van 09:30 tot 13:00
vrijdag 26 januari 2018
Prinsentuin Breda van 17:00 tot 21:00
zaterdag 27 januari 2018
De Nassau Breda van 10:00 tot 14:00
Orion Lyceum Breda van 10:00 tot 14:00
Newman College Breda van 10:00 tot 14:00
De Rotonde Breda van 10:00 tot 14:00
Tessenderlandt Breda van 10:00 tot 15:00
Scala Breda van 10:00 tot 15:00
Prinsentuin Breda van 10:00 tot 14:00
Prinsentuin Oudenbosch van 10:00 tot 15:00
dinsdag 30 januari 2018
Mencia de Mendoza Lyceum Breda van 18:30 tot 21:00
zaterdag 3 februari 2018
Graaf Engelbrecht Breda van 10:00 tot 14:00
Onze lieve vrouwenlyceum Breda van 10:00 tot 14:00
Prinsentuin van Cooth Breda van 10:00 tot 15:00
Markenhage Breda van 10:00 tot 14:00
Stedelijk Gymnasium Breda van 10:00 tot 14:00
zondag 4 Februari 2018
Michael College Breda van 10:00 tot 14:00
Op de website van de scholen zelf vindt u de meest recente informatie.
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Een nieuwe stagiaire!
Hallo iedereen.
Mijn naam is Daniëlla. Ik ben 16 jaar oud en kom uit Roosendaal. Op dit moment ben ik een student bij de Florijn College in
Breda en studeer ik Ondersteunende Administratieve Beroepen.
Super leuk om te doen! Om mijn diploma te kunnen halen moet
ik natuurlijk ook stage hebben gelopen. Ik kwam een vacature
van De Toverlaars tegen en heb absoluut geen spijt dat ik heb
gesolliciteerd. Tot aan juni 2018 zullen jullie mij elke donderdag
en vrijdag zien en vaak horen aan de telefoon. Ik hoop op een
super gezellig en leerzaam jaar! Groetjes, Daniëlla

Talentbeleid op De Toverlaars
Beste ouders,
Het afgelopen jaar heb ik de opleiding Talentbegeleiding van Novilo gevolgd.
Half november ontvang ik mijn diploma en mag ik me officieel talentbegeleider
noemen. Dit schooljaar mag ik 20 woensdagen inzetten om op De Toverlaars
een goede begeleiding uit te kunnen zetten voor kinderen die meer aankunnen.
Inmiddels zijn er een hoop uitdagende materialen aangeschaft en mogen de
eerste kinderen hiermee gaan werken. Om ervoor te zorgen dat de materialen
voor de juiste kinderen op een juiste manier worden ingezet, is het van belang
dat ook de leerkrachten goed op de hoogte zijn. Daarom zal ik dit schooljaar tijdens mijn werkdagen, vergaderingen en studiedagen regelmatig presenteren,
observeren en begeleiden.
Tip voor thuis:
Talentvolle kinderen zijn vaak kinderen die alles met gemak doen (of deden).
Ze hebben veel succeservaringen want vrijwel alles lukt. Als deze kinderen op
hun pad iets tegenkomen wat niet gelijk lukt, denken ze al snel ‘dat kan ik niet’
waardoor ze eigenlijk al opgeven voordat ze het hebben geprobeerd. Dit heet
een fixed mindset (je kunt iets of je kunt iets niet). Toch is het heel belangrijk
om te leren dat je door veel oefenen en hard werken zelfs nog meer kan bereiken dan met alleen je talent. Dit heet een growth mindset (ik kan het nu nog
niet, maar als ik veel oefen lukt het me wel). Maar hoe kun je kinderen helpen
om een growth mindset te krijgen?

Geef feedback op inzet (wat heb je hard gewerkt, je vond het moeilijk en
hebt toch doorgezet, je hebt heel goed de stapjes gedaan die ik had verteld enz.)

Geef kinderen voorbeelden van succesvolle mensen bij wie het niet vanzelf
ging (voetballers die veel hebben moeten trainen, een wetenschapper die
honderden keren heeft geprobeerd voordat hij het medicijn heeft gevonden
tegen een ziekte enz.)

Maak het rekensommetje: Resultaat = inzet x strategie x talent. Als je je
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talent een 10 geeft, je inzet een 2 en je strategie (de manier waarop je
iets aanpakt) een 3 kom je tot een resultaat van 60 (10x2x3). Als je je talent een 4 geeft, je inzet een 10 en je strategie een 7 kom je tot een hoger
resultaat (4x10x7=280).
Laat de onderstaande tekening zien:

Het mooie is, dat deze tips niet alleen voor talentvolle kinderen, maar voor iedereen te gebruiken zijn. Succes! Juf Moenja

OBS De Toverlaars is een Kanjerschool
en daar zijn wij super trots op!
-Wij geven Kanjerlessen.
-Wij houden ons aan de Kanjerafspraken.
-Wij begroeten elkaar met een handdruk
bij het binnenkomen.
-Wij geven elkaar complimenten.
-Wij helpen mee aan het vergroten van
ieders eigenwaarde.
-Wij werken aan een goede
groepsdynamiek.
-Wij bewaken de normen en waarden.
-Wij verbeteren het contact tussen
ouders/school, ouders/kind,
kind/leerkracht en kinderen onderling.

Het schooljaar 2017-2018 is alweer in volle gang, alle groepen zijn
volop bezig met de Kanjerlessen, de petten/posters in alle groepen zijn gecontroleerd en de eerste vragenlijsten van KanVAS zijn in week 46 ingevuld door
alle leerlingen ( gr.5 t/m 8).
In week 47 worden de vragenlijsten van het sociogram ingevuld door
de kinderen (gr.5 t/m 8) en de leerkrachten vullen in deze week de docenten
vragenlijsten (gr.1 t/m 8) in. De ll. van gr.1 t/m 4 hoeven niets in te vullen,
daar is het invullen van de docentenlijst voldoende voor.
Op deze wijze wordt het welzijn van Uw zoon/dochter nauwkeurig in de gaten
gehouden. Bij opvallende veranderingen wordt U als ouder meteen op de
hoogte gebracht en gaan we samen met U aan de slag om van de school een
fijne en veilige leer-/speelgemeenschap te maken.
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De Kinderboekenweek
Op Brede School Het Voortouw werden diverse activiteiten georganiseerd tijdens de
Kinderboekenweek. Danspas heeft bijvoorbeeld voor een prachtige opening gezorgd.
De actie ‘sparen voor de schoolbieb’ van de
Bruna was een succes. In totaal mag er
voor een bedrag van € 78,00 aan nieuwe boeken aangeschaft worden. Hartelijk dank aan alle (groot)ouders!
Dit schooljaar zijn er in elke groep lees bevorderende activiteiten gepland of
activiteiten rondom mediawijsheid.
De leerlingen van groep 6 en groep 6-7 hebben bijvoorbeeld meegedaan aan
het samenleesproject ‘Het hanengevecht’, waarbij ze dit prachtige boek van
Hans Hagen hebben gelezen. De leerlingen van de groepen 8 hebben tips gekregen over het leren zoeken naar betrouwbare informatie op het internet.
Kortom, een hoop leuke en leerzame activiteiten!
Vriendelijke groet,
Annemieke van Beek
Leesconsulent Brede school het Voortouw en Brede school de Pijler

Een stukje van de rekencoördinator
Sinds dit schooljaar heb ik na het afronden van mijn Master Educational Needs
in de richting rekenen, de functie van reken coördinator gekregen.
In het begin van het schooljaar ben ik begonnen met het bekijken wat we op
school hebben aan rekenmateriaal en wat er nog nodig is. De afgelopen tijd
ben ik bezig geweest met het inrichten van een rekenkast waaruit leerkrachten
spelletjes kunnen lenen om leerlingen het rekenen eens anders te laten oefen
dan op een blaadje of tablet. De tafeltjes oefenen terwijl je overgooit met een
tafelbal is een combinatie tussen beweging en automatiseren waardoor sommige leerlingen dit beter in hun geheugen opslaan.
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Aan de collega’s heb ik het muurtje van Bareka gepresenteerd in een teamvergadering.

Dit “muurtje” bevat alle basisbewerkingen waar aan gewerkt wordt in de basisschool. Heeft een leerling een bepaalde vaardigheid (steen) niet voldoende gememoriseerd, dan zorgt dit voor problemen voor bewerkingen hoger in het
muurtje. Door dit muurtje is heel duidelijk de opbouw van het rekenonderwijs te
zien. Zo kan een leerkracht eenvoudig achterhalen waar mogelijk het probleem
zit en hier gericht op gaan oefenen. Samen met het team gaan we hier de komende tijd mee aan de slag.
Ik ben erg enthousiast en hoop dat met dit stuk een beetje op u overgebracht
te hebben. Mocht u vragen hebben dan mag u altijd mailen:
a.van.laarhoven@stichtingleersaam.nl
Ter afsluiting nog een rekenrijmpje:
Zeven zoete zuurtjes zaten in een fles
maar ééntje rolde in de goot. Nu zijn er nog maar…
Zes zoete zuurtjes. Daar kwam een heel oud wijf,
die heeft er eentje weggepikt. Toen waren er nog …
Vijf zoete zuurtjes. Toen kwam mijn nicht Marie,
die heeft er twee gekregen. Toen waren er nog …
Drie zoete zuurtjes. Toen kwam de kruidenier,
die bracht voor mij een zuurtje mee. Toen waren er weer …
Vier zoete zuurtjes, en toen kwam tante Mien,
die deed zes zuurtjes in de fles. Toen waren het er …
Tien zoete zuurtjes. Ik at ze op alleen.
Nu is het hele flesje leeg. Nou heb ik er geen een.
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Van de Oudervereniging
Begin november zijn alle kinderen op de schoolfoto
geweest. Dit hebben leden van de OV zoals gewoonlijk weer begeleid. Ze hadden er een hele klus aan,
maar het is ze weer gelukt om alle leerlingen en
leerkrachten op het juiste moment voor de camera
te laten verschijnen.
Wij zitten natuurlijk allemaal met smart te wachten
op het eindresultaat. Maar voor zover wij dat hebben
kunnen zien staat iedereen er weer hartstikke mooi
op!
Op 18 november meerde Sinterklaas weer aan in ons land. De spannende tijd is
weer begonnen. En ook op school wordt er uitgebreid aandacht aan besteed. De
leerlingen van groepen 5 t/m 8 hebben allemaal al hun envelopje met lootje en
surprisegeld ontvangen. Zij kunnen dus al flink aan de slag.
De oudervereniging heeft ondertussen alles geregeld voor een mooi sinterklaasfeest op 5 december.

Op dinsdag 28 november kregen
de kinderen een
spontaan bezoekje van wat pieten. Zij hebben de kinderen flink verwend met
snoepgoed én kwamen de boodschap brengen dat de kinderen die dag hun
schoen mochten zetten. De dag erna kwamen de kinderen verwachtingsvol hun
klas binnen. Daar vonden zij in hun schoen een heerlijk mandarijntje én natuurlijk een cadeautje. Wat een feest!
Na sinterklaas komt al heel gauw het kerstfeest. We vragen jullie
allemaal deze datum alvast in jullie agenda te zetten:
donderdag 21 december.
Wanneer de kinderen dan heerlijk genieten van een kerstdiner nodigt de oudervereniging u uit om gezellig samen vast de kerstperiode in te luiden, met een lekker hapje en drankje.
In de vorige info riepen wij de kinderen (en hun ouders) op om
zich aan te melden voor het kersthandbaltoernooi. Wij kunnen
nu mededelen dat dit ook vol enthousiasme is gedaan. De Toverlaars heeft zich met 4 teams ingeschreven in verschillende
leeftijdsgroepen. Dit betekent dat we op alle 3 de dagen van het
toernooi vertegenwoordigt zullen zijn. Daar zijn we heel trots
op. In de volgende info kunnen wij hierover meer vertellen.
Oudervereniging OBS De Toverlaars
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Feestweekend Brembergen
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