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INFO

Beste ouders, verzorgers,
Het jaar 2020 ligt al weer bijna achter ons. Een jaar
waarvoor zeker heel veel mooie verwachtingen waren,
heel veel mooie wensen waren aan het begin, maar
die ons heel onprettig heeft verrast.
Wie had ooit kunnen bedenken, dat wij de scholen
zouden moeten sluiten, dat er een oncontroleerbaar
virus zou zijn, dat alles weer normaal ging lijken en
dat wij op de valreep van het jaar de scholen weer
moesten sluiten?
Een hele onzekere tijd, waarin verdriet en onzekerheid
de boventoon hebben gevoerd. Ik hoop dat het virus u
niet ernstig heeft geraakt en dat alles uiteindelijk goed
gaat komen.
Ikzelf ben in dit enerverende jaar komen werken op
De Toverlaars en heb nog geen moment spijt gehad
van mijn beslissing. Ik wil u allen heel hartelijk
danken voor de afgelopen periode. Ik voel mij heel
erg thuis op onze school en hoop nog een langere
periode de directeur van deze prachtige school te
mogen zijn.
Namens het team, wil ik u blijven bedanken voor uw medewerking
in het navolgen van de diverse Corona maatregelen. Het blijft
jammer dat u niet zo maar naar binnen kunt lopen, maar via de
Parro of via de mail kunt u ons altijd bereiken.
De digitale deur staat altijd voor u open. Een persoonlijk gesprek
kan ook, maar dan wel op afspraak. We werken graag met u samen
en staan u zo goed mogelijk te woord.
Namens het team wil ik u hele gezellige feestdagen toewensen en
een goed uiteinde van dit speciale jaar. Voor het nieuwe jaar niets
dan goeds, natuurlijk in goede gezondheid en met heel veel geluk.
Met vriendelijk groet,
Paul van den Berg

Mondkapjes
Tot nader order zal deze verplichting blijven voor publieke ruimtes. Wij hebben, als team,
besloten om dit vooruitlopend al te doen in de publieke ruimtes van het Voortouw. Ons verzoek
aan alle externe bezoekers om dit ook te doen, wordt prachtig opgevolgd. Onze dank daarvoor!
In de groepen hoeft dit niet, tenzij de betrokken leerkracht dit zelf prettiger vindt.
Tegeltjes
De tegeltjesaanpak zit in de laatste fase. Wij hopen dat het hekwerk en
bouwmateriaal voor het einde van de Lock down verdwenen zijn en dat wij weer
gebruik mogen maken van onze eigen in- en uitgang.
Aanmelden broertjes en zusjes
In januari 2021 gaan we intern een begin maken met de formatie en groepsindelingen voor
schooljaar 2021-2022.
Wordt uw zoon of dochter 4 jaar in de periode van januari 2021 t/m juli 2022 dan is het voor ons
prettig als de aanmelding gedaan is.
U kunt een aanmeldformulier vragen bij de directie, email adres:
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl.
U ontvangt een bevestiging als de aanmelding administratief is verwerkt.
Jarigen in December/Januari:
19 December: Senn, groep 5
21 December: Jamila, groep 7
21 December: Tobias, groep 7
23 December: Femke, groep 5
23 December: Jip, groep 1-2A
24 December: Elise, groep 6
29 December: Elyne, groep 7
30 December: Nohad, groep 1-2A
3 Januari: Elisa, groep 1-2B
3 Januari: Niek, groep 6
3 Januari: Guus, groep 7
4 Januari: Juf Nataschja
6 Januari: Britt, groep 8
11 Januari: Levi, groep 6
16 Januari: Loe, groep 1-2A
18 Januari: Lars, groep 3-4
19 Januari: Yilmaz, groep 6
23 Januari: Jula, groep 1-2A
26 Januari: Sverre, groep 1-2B
26 Januari: Pip, groep 3-4
28 Januari: Lucas, groep 5
31 Januari: Noëlla, groep 1-2A
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag!

Continurooster
Al enige tijd zijn wij ons aan het beraden over een mogelijke invoering van een continurooster.
De COVID situatie heeft ons van het voorjaar al doen kennismaken met een vorm hiervan, maar
wij zijn nu zo ver om een stap verder te gaan.
Na de kerstvakantie en de Lock down willen wij graag een werkgroep formeren die vanuit het 5gelijke dagen model gaat onderzoeken hoe zo’n continurooster er praktisch gaat uitzien.
In deze werkgroep willen wij graag zowel directie, MT, leerkrachten als ook ouders in deel laten
nemen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden via het email-adres:
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl.
Waarom andere tijden?
Het doel is om na te gaan of er mogelijkheden zijn om meer rust en regelmaat voor alle kinderen
te creëren op een lesdag. De balans in energie door het onderbreken van de lesdag middels een
pauze thuis of binnen de tussen schoolse opvang wordt als onrustig ervaren en voelt als een
verstoring van de balans bij leerlingen en leerkrachten. Ook blijkt dat het overblijven
organisatorisch en pedagogisch een steeds grotere uitdaging wordt vanwege het grote aantal
overblijfkinderen.
Hoe?
De werkgroep van De Toverlaars zal gaan samenwerken met een werkgroep vanuit de Keen om
te komen tot een invoering voor de Brede School Het Voortouw.
Hier zal nog een overlegschema voor gemaakt worden. Dit zullen wij zo snel mogelijk met u
delen, opdat u ook uw inbreng kunt delen met de werkgroep.
Doel?
Mochten de voorstellen vanuit de werkgroep goed ontvangen worden door alle betrokkenen en
vooral u, als ouder, dan willen graag starten met het continurooster aan het begin van het
nieuwe schooljaar.
Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de directie via bovenstaand
emailadres.
Oudervereniging
We zijn erachter gekomen dat ons emailadres (ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl)
niet goed werkt. Als je in de afgelopen weken hebt gemaild naar dit emailadres, is dat dus de
reden dat je geen reactie van ons hebt gehad.
Hier wordt momenteel aan gewerkt. Je krijgt binnenkort alsnog reactie op je email.
Mocht je lid willen worden van de OV of heb je hier vragen over, mail dan gewoon naar dit
emailadres.
Twee weken geleden hebben we het
Sinterklaasfeest gevierd op school. Ondanks
Corona konden Sinterklaas en 2 pieten
gelukkig toch naar de Toverlaars komen. En
hoewel het anders was dan andere jaren,
waren er wel nog steeds blije gezichten
zoals we gewend zijn.

Op donderdag zou de Kerstviering geweest zijn op school.
Jammer genoeg kon de viering niet doorgaan vanwege de Lock
down. In de groepen is er wel aandacht geweest voor dit feest.
Met Kerst is 2020 alweer bijna ten einde. We wensen jullie
ondanks alles een fijne Kerst en een gezond nieuwjaar. Hopelijk
kunnen we in 2021 weer activiteiten gaan plannen zoals we
gewend waren. Wat bij elkaar zijn, is uiteindelijk toch het fijnste.
Het belang van een goede drinkbeker:
Wij merken dat kinderen op school steeds meer een beker mee hebben met een soort “tuit” of
een beker die lijkt op een bidon (of pakjes drinken met een rietje). Deze bekers vallen onder de
noemer tuitbeker.
Als school zijn wij geen voorstander van het drinken uit deze bekers en de GGD is dat met ons
eens. Hieronder vindt u een artikel vanuit de GGD over de (mogelijke) gevolgen van het drinken
uit een “tuitbeker”. Graag uw aandacht hiervoor.
Waarom geen tuitbeker?
Door het gebruik van een tuitbeker kan een verkeerde tongstand en verkeerd slikken tot
resultaat hebben (sneller verslikken) dit kan daardoor effect hebben op zowel de
kaakontwikkeling als stand van de tanden.
Bij kinderen die veel uit een tuitbeker drinken, ligt de tong onder de tuit en blijft de mond een
stukje openstaan. Door gebruik van een tuitbeker kunnen ook eerder gaatjes ontstaan. De
tanden worden veel langer aan (suikerhoudende) dranken blootgesteld, doordat kinderen de
inhoud vaak niet in één keer opdrinken maar aan de beker sabbelen.
Spraakontwikkeling: Een verkeerde rustpositie van de tong en verkeerd slikken hebben meestal
ook invloed op de spraak. De spraakklanken T, D, N, L worden dan vaak te ver naar voren
geproduceerd, dus tegen de tanden. Dat wordt ook wel lispelen genoemd. Als de tong bij de Sen Z-klank te veel voorwaarts beweegt, is er sprake van slissen. De lipmotoriek is hierbij ook
belangrijk.
Hoe leer je je kind uit een beker drinken?
Kies een gewone beker (eventueel met neusuitsparing), een beker met een rietje of een beker
met handvatten. Daarmee slikt je kind normaal. Begin al met oefenen als je kind tussen de 6 en
8 maanden oud is. Kinderen die pas op latere leeftijd uit een gewone beker leren drinken,
knoeien minstens zo veel als jonge kinderen. Veel baby’s tonen al interesse als ze hun ouders
zien drinken. Kan je kind rechtop zitten, dan kan hij met een beetje hulp prima een slokje
meedrinken. Laat je baby of dreumes eerst oefenen met wat dikkere vloeistoffen, bijvoorbeeld
yoghurt. Je kind leert het snelst drinken als je het veel oefent en begeleidt. Houd in het begin de
beker vast. Het drinken met een rietje leren kinderen vanaf zo'n 12 maanden. Met een kort
rietje, voorzichtig knijpen in het pakje of een wat dikkere vloeistof helpt om het makkelijker te
leren.
Voor nu wensen wij u een fijne kerstvakantie. Tot 4 januari via Teams!
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