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

INFO

De Toverlaars

Info 8 juni / juli 2020

Agenda
juni
29. bekendmaking groepen
30. MR 20.00 uur
30. juni - 2 juli oudergesprekken gr 1-6 facultatief

juli
6. Musical en afscheidsavond gr
8B
7. Musical en afscheidsavond gr
8A
8. Kijkje in de nieuwe groep
10. Vanaf 12.15 Vakantie!!

Jarig in juni / juli
Meneer Rob
Juf Simone
Juf Fenna
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Vanuit de directie 1.1
Beste ouders,
Wat een bijzonder schooljaar is dit geweest.
In augustus zijn we gestart met 9 fijne groepen, vol enthousiasme en plezier.
Er is in alle groepen heel hard gewerkt, we hebben een mooie muzische middag
gehad, een fijne sint- en kerstviering. Waarbij er tijdens de kerstviering optredens waren van heuse muzikanten (leerlingen).

In het nieuwe jaar begonnen we na enkele weken met Cito-toetsen, waarna de
oudergesprekken en de adviesgesprekken volgden.
Deze periode werd afgesloten met een super carnavalsfeest. Helaas kwam vlak
na de carnavalsvakantie Covid-19 (coronavirus) om de hoek kijken, waardoor
alles anders werd voor iedereen. Niet meer naar school, maar les van je vader
en/of moeder. Niet spelen met je vriendjes en zoveel mogelijk binnen blijven.
Voor de leerkrachten het omschakelen naar een andere manier van onderwijs.
Voor de directie het maken van allerlei protocollen.
Gelukkig mochten we in mei weer starten, met kleine groepen, maar toch.
Gaandeweg bleek wat een toppers onze leerlingen en ouders zijn. De kinderen
en ouders hebben keihard gewerkt thuis, waardoor we na een herhaling weer
verder konden met de leerstof.
Lieve ouders en kinderen, bedankt voor jullie geweldige inzet dit schooljaar.
Zowel voor-tijdens-als na de coronaperiode. Er is gebleken dat we als Toverlaars echt een team vormen met leerkrachten, ouders en leerlingen. En dit in
een voor iedereen moeilijke periode, complimenten voor ieder.
Helaas blijft het virus nog even aanwezig, maar we weten nu dat we met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken met dit topteam (ouders-leerkrachten
-leerlingen) van de Toverlaars.
In het nieuwe schooljaar starten we met 7 groepen en verlaten tot onze spijt
een aantal leerkrachten de Toverlaars. Juf Fenna gaat beginnen aan het vinden
van een nieuwe uitdaging buiten het onderwijs, juf Anja en juf Nadja starten
een nieuwe uitdaging op de Leest. Juf Jolanda zien we nog terug als vaste inval
juf. Juf Marloes blijft binnen de stichting de TAEL-ondersteuning doen. Heel
veel succes met deze nieuwe uitdagingen.
Rest ons alleen nog iedereen een welverdiende en fijne vakantie te wensen. Tot
24 augustus 2020.
Team de Toverlaars
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Vanuit de directie 1.2
Vakantierooster Toverlaars schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie: maandag 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 2021
Goede Vrijdag: 2 april 2021
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart: donderdag 13 mei + vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Vrije dagen (onder voorbehoud):
Groep 2:

Groep 3 t/m 8:

Vrijdag 11 + 25 september

Maandag 16 november

Vrijdag 9 oktober

Vrijdag 12 februari 2021

Vrijdag 6 november

Maandag 15 maart

Maandag 16 november

Woensdag 12 mei

Vrijdag 4 december

Vrijdag 4 juni

Vrijdag 15 + 29 januari 2021

Maandag 21 juni

Vrijdag 12 februari
Vrijdag 12 + maandag 15 maart
Vrijdag 16 april
Woensdag 12 mei
Vrijdag 4 juni
Maandag 21 juni
Vrijdag 9 juli
Vrijdag 23 juli

Groep 1 is elke vrijdag vrij.
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Vanuit de directie 1.3
Groepsverdeling schooljaar 2020-2021:
Groep
Leerkracht
1/2 A
1/2 B

3/4
5
6
7

8

Juf
Juf
Juf
Juf

Marijke en
Karin
Daniëlla en
Suzanne

Dag(en)

Opmerkingen

Ma-di
Woe-do
Ma-di-(woe)
(Woe)-do-vrij

De oudste kleuters
van beide groepen
zitten op vrijdag bij
juf Suzanne

Juf Sanne en
Juf Nataschja
Meneer Johan en
Juf Moenja
Juf Liesbeth en
Juf Patricia
Juf Tineke en
Juf Fieke

Ma-di-woe
Do-vrij
Ma-di-woe-do
Vrij
Ma-di
Woe-do-vrij
Ma-di
Woe-do-vrij

Meneer Rob

Ma-di-woe-do-vrij

Ondersteunende taken, directie en IB:
Wat?
Wie?

Juf Tineke heeft op
vrijdag andere taken en ondersteunt
groep 7

Dagen?

Directie

Nog in te vullen

Nog in te vullen

IB

Juf Angela

Ma-di-do

Leerkrachtondersteuner

Juf Simone

Ma-di-woe-do-vrij

Talentbegeleiding

Juf Moenja

Do om de week

TAEL

Juf Marloes

Ma-do

Gymnastiek

Meneer Mitchell

Di-vrij
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Vanuit de directie 1.4
Benodigdheden volgend schooljaar (Rest groep 5-8 krijgt u via brief)
Voor groep 1-2:
•

Insteekhoesjes voor in het porfolio

•

Passende gymschoenen

•

Pasfoto

Voor groep 3-8:
•

Insteekhoesjes indien nodig voor in het portfolio

•

Etui met schaar, puntenslijper met opvangbakje en plakstift (geen vloeibare lijm.

•

Voor de gym op dinsdag en vrijdag gymkleding, gymschoenen, handdoek
en slippers in een rugtas.

Bijzonderheden groep 4:
•

Het eerste half jaar groep 4 op dinsdag zwemmen en moeten ze op dinsdag zwemspullen in een rugtas meenemen.
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Namens de Oudervereniging 1.1
Helaas zijn veel van onze leuke activiteiten niet doorgegaan door het coronavirus.
Wel kunnen we u mededelen dat we woensdag 8 juli gaan genieten van een ijsje van ijsboerderij Heidehoeve! Zij hebben het mogelijk gemaakt om met een
ijskar op school te komen.
Dan willen we jullie via deze weg een hele fijne vakantie wensen ondanks alle
maatregelen
en gaan we vol goede moed en met frisse ideeën starten met het nieuwe
schooljaar.
Maar eerst vakantie!!!
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Namens de Oudervereniging 1.2

Wij zoeken jou!!

Kun jij goed budgetteren en begrotingen maken?
Heb je tijd om 6 tot 8 keer per schooljaar te vergaderen?
Vind je het leuk om penningmeester te worden van de OV?

Dan zijn we vanaf het nieuwe schooljaar op
zoek naar jou!
Bij interesse spreek een van de leden van de ov aan of mail naar ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl

Helaas nemen we dit jaar afscheid van onze penningmeester; een belangrijke
functie binnen de oudervereniging en vandaar ook bovenstaande oproep.
Wat houdt het precies in?
We zijn op zoek naar een betrokken ouder, die affiniteit heeft met geldzaken en
die het leuk vindt om mee te denken en samen te beslissen over alle activiteiten die de oudervereniging organiseert en/of waar financieel aan wordt bijgedragen.
Tevens ben je verantwoordelijk voor de communicatie en het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, beheer je de uitgaven en stel je jaarlijks een begroting
op.
De tijdsinvestering is gemiddeld 1 uur per week, afhankelijk van de werkgroep.
De avond 4 daagse vraagt bijvoorbeeld gemiddeld iets meer tijd.
De huidige penningmeester zal de administratie over het lopende schooljaar
nog afronden en laten controleren.
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Namens de Kanjercoördinator
KANJER-NIEUWS
Het schooljaar 2019-2020 is een schooljaar om niet gauw te vergeten, een schooljaar
waarin wéér is gebleken wat voor “ KANJERS “ OBS De Toverlaars heeft:
Kanjerkinderen- Kanjerouders en Kanjerleerkrachten! De samenwerking was super.
Zonder U als ouders was het ons nooit gelukt: compliment!
Ook vanuit KanVas werd er tijdens “de Corona-periode” gezorgd voor speciale lespakketten waar thuis mee gewerkt kon worden.
Nieuw dit afgelopen schooljaar waren : “de Info-doe-bladen” die na elke les vanaf
groep 3 gestuurd kunnen worden naar de ouders zodat de les thuis nog eens
“dunnetjes” overgedaan kan worden… heel leuk om samen met uw kind “te Kanjeren”.
Bij ons op De Toverlaars is er dit schooljaar ook gebruikgemaakt van nieuwe materialen
vanuit KanVas zoals: een zeil met een voorbedrukt Pettenkwadrant (dit wordt gebruikt in de groepen 6 t/m 8). Tijdens deze “oefening” gaat een kind(mits hij/zij dat
zelf wil en durft) in gesprek met de klasgenoten over zijn/haar gedrag. Er worden dan
tips/tops gegeven. De feedback die kinderen elkaar geven kan zeer waardevol zijn.
de Kanjerknuffel (deze wordt gebruikt in de onderbouwgroepen).
De Kanjerknuffel kan worden gebruikt als een soort troostknuffel.
Ben je verdrietig, dan ga je naast de kanjerknuffel zitten, of je
houdt hem op je schoot. Wil je iets leuks vertellen? Vertel het dan
maar aan de Kanjerknuffel. De Kanjerknuffel zit op de schoot van
de leerkracht.
De leerling vertelt aan de knuffel wat het heeft te zeggen. De leerkracht is de stem van
de knuffel en stelt vragen, of geeft geruststellende of bevestigende antwoorden. Er is
een probleem in de klas (ruzie, ongenoegen…) Vertel het maar aan de Kanjerknuffel die
bij de leerkracht op schoot zit.
de Smiley-kaart( deze wordt gebruikt in groep 3 t/m 8). Elke ll.
heeft een “Smiley-kaart” (de grote exemplaren hangen op elke verdieping ingelijst) die tijdens de Kanjer les op tafel ligt en ook gebruikt wordt bij het oplossen van “conflicten”. Het leert kinderen
respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.
Jammer genoeg zijn de lessen waarbij de ouders/grootouders waren uitgenodigd niet doorgegaan, maar volgend jaar krijgt U weer
de kans om hieraan deel te nemen.
Dit gebeurt elk jaar in “ De week van het Openbaar Onderwijs “ in Maart.
We hopen op veel bezoekers t.z.t.!
Over 1½ week is het dan alweer zover: VAKANTIE!!!!
Om thuis nog door te kunnen “Kanjeren”, hierbij twee leuke spelletjes (leeftijd speelt
geen rol!) :
Ruggenspraak
Elkaar vertrouwen: teken òf schrijf bij de ander op de rug (mag ook masseren), een
vorm (vierkant, cirkel, driehoek) en raad wat het is, (letters raden, woorden raden, een
sommetje maken op de rug, de ander raadt de som en noemt het antwoord ) òf speel
een fantasie-spelletje: er lopen nu mieren over je rug, nu komt er een beer aan, een
slang etc.
Het Sinaasappeltje
Doe dit met z’n 2-en. Bij dit spel gaat het om goed samenwerken. Leg een afstandje af
met een bal/ballon( liefst gevuld met een beetje water!)/sinaasappel/pittenzak tussen
jullie in. Dat kan door de billen/rug/hoofden of op andere manieren hoog te houden…….Dit wordt lachen geblazen.
Veel plezier☺
We wensen alle ouders en kinderen van OBS De Toverlaars een geweldige Kanjervakantie toe, pas goed op jullie zelf en tot gauw ziens weer!
Groetjes van jullie Kanjercoach,
Juf Fieke
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Namens de TAEL ondersteuner
TAEL is een project in Etten-Leur, waarbij kinderen met een vertraagde taalontwikkeling op hun eigen school extra taalonderwijs krijgen aangeboden.
Zonder taalaanbod heb je ook geen taalververving
Taal vind je overal, bij alle vakken op school, bij het samenwerken met andere
kinderen, bij het boekjes lezen. Je hebt het ook nodig om je gevoelens te kunnen verwoorden en om het leren makkelijker te maken door verbindingen te
kunnen leggen.
Sinds dit schooljaar geef ik taalbegeleiding aan een aantal kinderen van groep
1-2. Er zijn diverse oorzaken waardoor kinderen taalachterstand kunnen oplopen. Deze kinderen worden dan aangemeld voor de taalondersteuning.
Bij de TAEL-ondersteuning gaan we intensief en uitdagend aan de slag met
woordenschatonderwijs en het vergroten van de taalvaardigheid. We werken
dan in kleine groepjes buiten de klas aan de woordenschat, het herkennen en
uitspreken van goede klanken, het maken van goede zinnen en het verbeteren
van de luisterhouding.
De kinderen vinden het vaak leuk, omdat we met een klein groepje zijn en ze
mogen veel ‘kletsen’ en we spelen vaak spelletjes.
Wat doen we tijdens de taalbegeleiding?
Aanbieden en uitleggen van nieuwe woorden (4-5 woorden per keer)
De woorden in plaatjes laten zien of met materiaal
Taalrijke omgeving aanbieden
(Voor)lezen over het thema- schrijftaal
De woorden blijven herhalen in spel, beweging, liedjes, knutselactiviteiten, …
Zinnen maken
Volgen, aanpassen en toevoegen (VAT)
Hoe doen we dat?
2 x 45 minuten buiten de groep
Maximaal 8 kinderen
Voor jonge kinderen (4 t/m 7 jaar)
Aansluitend bij het thema van de klas
Taalondersteuner binnen een brede school
Veel overleg tussen leerkracht en taalondersteuner
Meten van de voortgang
Volgend schooljaar gaan we weer verder met het TAEL project in groep 1-2.
Juf Marloes
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KindertypeCursus.nl

Het belang van een goede toetsenbordvaardigheid is weer wel bewezen doordat
leerlingen, de afgelopen tijd, online hun onderwijs kregen aangeboden.
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? In het volgende schooljaar is
het weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen of op een locatie bij u in de buurt. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd voor leerlingen uit groep 6, 7 of 8. Met 8 klassikale lessen begeleiden we uw kind om
met 10 vingers blind te leren typen, in Word te werken en te mailen.
Natuurlijk kan onze cursus ook online worden gevolgd. Lekker vertrouwd door
een opleidingsinstituut bij u in de buurt, met een voorkeur voor persoonlijk
contact. Deze online cursus kan ook worden afgesloten met een examen in april
of juni. Aanmelden kan per direct.
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: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu! Wij willen u vragen om
uw aanmelding voor 1 september aan ons in te sturen, om zeker te zijn van
een plaatsje in één van onze groepen.
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl
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