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Agenda
MAART
1. Leerlingen vrij Studiedag
4 t/m 8 Voorjaarsvakantie
11 t/m 15 Controleweek
hoofdluis
14. GMR 19.30 u.
18 t/m 22 week van:
—>het openbaar onderwijs
—>de lentekriebels
18. MR 20.00 u.
21. Muzische middag
27. Oversteekparcours
28. Info 8

Jarig in maart
Juf Moenja
Juf Suzanne

29. groep 2 vrij
APRIL
4. Verkeersexamen theorie
groep 7
5. Fietsparcours groep
2 t/m 6
8. Verkeersexamen praktijk
groep 7
12. Groep 2 vrij
15 t/m 17 Entreetoets groep 7
16 + 17 CITO eindtoets
groep 8
19. Goede Vrijdag

Jarig in april
Juf Liesbeth
Juf Daniëlla
Juf Marijke
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Nieuws vanuit het team
Juf Jolanda en Juf Kim zijn gestart in groep 8A en daardoor kon Juf Sanne met zwangerschapsverlof.
We hebben ook een nieuwe collega onderwijsassistente; juf Marloes ondersteunt op maandag en
donderdag in groep 1-2 bij juf Karin en juf Marijke.
We wensen juf Jolanda, juf Kim en juf Marloes heel veel
plezier toe bij hun werkzaamheden op De Toverlaars!

Update buitengevel Het Voortouw
Inmiddels is in overleg tussen beheerstichting en gemeente besloten de tegeltjes van de gevel te bekleden met keroliet.
Als scholen hebben we de voorkeur om de werkzaamheden in de zomervakantie te laten plaatsvinden om overlast voor het onderwijs zoveel mogelijk
te beperken.
Zodra er meer duidelijkheid is zullen we u hierover verder informeren.

Staking 15 maart

De Toverlaars ondersteunt de actie, maar staakt niet.
Steunt u ons ook?
Teken de petitie voor goed onderwijs Investeer in onderwijs
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
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De Nederlandse Kinderjury
Beste ouders/verzorgers,
Van 7 maart t/m 19 mei vormen alle kinderen in Nederland tussen de zes en
twaalf jaar “de Kinderjury” en stemmen ze op hun lievelingsboek van het afgelopen jaar.
Op onze school vinden we lezen erg belangrijk en in de weken na carnaval zullen we aandacht besteden aan deze landelijke wedstrijd en mogen de kinderen
ook een stem uitbrengen in onze mediatheek (eind april staat de stembus
klaar)
Wat zal het lievelingsboek van “het Voortouw” worden?
De boeken in de schoolbibliotheek en die in “de Nieuwe Nobelaer” hebben een
duidelijk symbool op de rug van ieder boek zodat u snel kunt zien of het boek
meedoet aan de wedstrijd.
Het zijn boeken die in 2018 zijn uitgegeven dus lekker nieuw.
Ik vind het heerlijk om eens een kinderboek te lezen.
Een voordeel is dat ze sneller uit zijn dan volwassen boeken
Verder kan ik de kinderen en collega’s goed advies geven over boeken. Misschien ook een idee voor u.
Lekker een kinderboek lezen in de vakantie, weekend
of na het werk. Het is toch geweldig als u samen over
het boek zou kunnen praten, ervaringen delen of lekker een stukje voorlezen in het grote bed van mama
en papa.
Wist u dat ook grote kinderen het heerlijk vinden als
ze worden voorgelezen!
Wat was vroeger eigenlijk uw lievelingsboek? Misschien een mooi onderwerp om eens te bespreken aan
tafel.
Op maandag 11 maart (de eerste dag na de vakantie) mogen de kinderen hun
lievelingsboek thuis inpakken en in cadeaupapier meenemen naar school. We
gaan dan die mooie boeken gezellig uitpakken en bewonderen. (Het hoeft geen
nieuw boek te zijn).
Verder krijgen de kinderen op woensdag 27 februari een leesbingo mee van
hun juf. We zijn benieuwd wie er na de vakantie bingo heeft. De volle bingo
kaarten mogen bij de juf worden ingeleverd.
Veel (voor)lees plezier met de kinderen toegewenst!
Met vriendelijke groeten,
Anja van Oosterhout
(leescoördinator en leerkracht van groep 7a)

3

Kwaliteit
We brengen op allerlei manieren de kwaliteit van school in beeld.
We stellen daarbij vragen als:

Doen we wat we zeggen dat we doen?

Doen we dit goed?

Wat gaat al goed?

Waar kunnen we in verbeteren?
Er is een bovenschools auditteam opgericht onder begeleiding van de onderwijsbegeleidingsdienst Edux. Dit team legt op de verschillende scholen binnen
Stichting LeerSaam klassenbezoeken af en gaat in gesprek met leerkrachten,
leerlingen en directie.
In maart is De Toverlaars aan de beurt. Aan alle groepen wordt een bezoek
gebracht. Er wordt gekeken naar het didactisch handelen; geeft de leerkracht
les volgens de schoolafspraken? Het pedagogisch klimaat; hoe is de sfeer in
de groep? En de opbrengsten; komen de resultaten overeen met wat we mogen verwachten en hoe stemmen we ons onderwijs daarop af?
Naast deze auditbezoeken peilen we in maart ook de tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. Als school zijn we in ontwikkeling en beweging en daarbij vinden we uw mening over de school essentieel.
Graag willen we daarom weten hoe tevreden u bent over De Toverlaars. In
maart ontvangt u een email met inlogcode om een vragenlijst in te vullen.
Hoe meer ouders deze invullen hoe beter het beeld wordt dat ouders van ode
school en de kwaliteit hebben.
Daarna bekijken we met het team wat goed gaat en waar we iets in willen en
kunnen veranderen.
Heel graag zien we uw input terug. Te zijner tijd ontvangt u informatie over
de werkwijze van de vragenlijst.
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen en uitslagen van deze peilingen.
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Kangoeroewedstrijd

Beste ouders,
De komende periode staan er twee activiteiten op het gebied van rekenen
centraal.
Op donderdag 21 maart nemen er 12 leerlingen van groep 6 t/m 8 deel aan
de W4kangoeroewedstrijd.
Wat is dat nu precies?
W4Kangoeroe is de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van
Nederland; er doen zo’n 135.000 leerlingen aan mee op 2300 scholen.
W4Kangoeroe is geschikt voor alle leerlingen vanaf groep 3 van het
basisonderwijs en alle leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Je kunt zowel individueel als met een tweetal meedoen.
Iedere deelnemer aan W4Kangoeroe krijgt een certificaat en een aandenken.
De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit
eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk
pittig. Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk
voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht vragen.
Vijf antwoorden per vraag zijn gegeven, één is er
goed. Welke is dat?
Ter illustratie een voorbeeldvraag:
Jan, Peter, Wim en Sharif ontmoeten elkaar voor
een bezoek aan Nemo in
Amsterdam. Ze komen uit verschillende steden:
Nijmegen, Breda, Rotterdam en Den Haag.
Dit is wat we van hen weten:
• Jan en de jongen uit Nijmegen zijn nooit in Breda of Den Haag geweest.
• Wim komt niet uit Nijmegen; hij komt tegelijk bij Nemo aan met de jongen
uit Breda.
• Sharif en de jongen uit Breda vonden Nemo erg leuk.
Waar komt Sharif vandaan?
a. Amsterdam b. Breda c. Den Haag

d. Nijmegen

e. Rotterdam
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Nationale Complimentendag
Op 1 maart is het weer Nationale Complimenten dag!
Een compliment geven doe je zo: Een compliment geven gaat niet iedereen
altijd even gemakkelijk af.
Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment persoonlijk en
oprecht is. Een compliment in ontvangst nemen:
Moeilijk? Nee hoor! Gewoon oprecht 'dank je wel!' zeggen. Niets meer! Ga je
dus vooral niet 'verontschuldigen' met uitspraken als 'joh dat is toch gewoon'
of 'dat was een uitverkoopje hoor'. Daarmee haal je namelijk het goed bedoel-

Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een
nationale projectweek voor het speciaal
- en basisonderwijs en vindt plaats van
18 t/m 22 maart 2019. Deelnemende
scholen geven een week lang les over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Op De Toverlaars zullen we de lessen
geven tussen 18 en 29 maart.
Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom?
Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is,
zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen
hangt en waar kinderen vragen over hebben.
Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het
thema.
Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en sociale vaardigheden mee
waar ze later veel aan hebben:
Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
Ze ontwikkelen normen en waarden.
Ze worden weerbaarder.
Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.
Thema 2019: Ik wil het graag weten
Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels ‘ik wil het graag weten’. Het is een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over informatie op het gebied van relaties en seksualiteit
waar kinderen vragen over hebben. Kinderen willen alles weten en willen de
zekerheid hebben dat wij hen ook alles hebben verteld wat zij moeten weten!

Opslagruimte gezocht!
Voor meubilair van Stichting LeerSaam zijn we op zoek naar ongeveer 50m2
opslagruimte in of rond Etten-Leur. Heeft u de gouden tip? Wij horen het graag
via detoverlaars@stichtingleersaam.nl
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