INFO

De Toverlaars

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

Juli 2016

Agenda
JULI

01. Groep 1 t/m 7 vrij
Groep 8 kamp
07. Schoolfeest
11. Bekendmaking
groepsindeling 2016-2017
12. GMR (reserve)
13. Studiedag team
Groep 1 t/m 8 vrij
14. 19:30 MR (reserve)
18. Musical en afscheid
groep 8A
19. Musical en afscheid
groep 8B
20. Rapport 2
Groep 8 vrij
21. 10:45 Kennismaking
nieuwe groep
‘s middags afscheid juf
Amber en juf Margreet
Groep 8 vrij
22. Info 8
22. 12:15 ZOMERVAKANTIE
t/m 4 september!

Welkom
Ryan Burgel bij juf Carina en
juf Karin

Jarigen in juli en augustus:
Juf Christa
Juf Fenna
Juf Carina
Hartelijk gefeliciteerd!

Afscheid
Op donderdagmiddag 21 juli nemen we als school afscheid van
juf Amber en juf Margreet,
2 collega’s die het onderwijs
gaan verlaten. Daar maken we
samen met de kinderen voor
deze 2 Kanjers een bijzondere
middag van!

Zieke collega’s
Het kan zijn dat je juf Lotje en
juf Anja weer op De Toverlaars
ziet rondlopen. Beiden zijn inmiddels voorzichtig aan het terugkeren. Juf Marijke werkt nog
hard aan verder herstel. Wij
wensen jullie allemaal van harte
beterschap!
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Schoolvoetbaltoernooi

Deze teamfoto kwam net te laat om in de vorige Info geplaatst te worden; Goed gedaanallemaal!

Bedankt namens Roos!
Roos heeft € 107,66 opgehaald! Alle kinderen en ouders bedankt voor hun bijdrage!!
Het geld is gestort naar de Tour du ALS die het volledige bedrag over zal gaan maken naar Stichting ALS Nederland, die op haar beurt dit geld 100% in gaat zetten
voor onderzoeksdoeleinden!
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Wist u dat...


Ouders in de groepen 1 t/m 4 verjaardagen mogen meevieren?
En tussen 10.30 en 11.00 de kinderen, als ze dit leuk vinden, de klassen in
de buurt langs mogen gaan?
En er een schatkist staat bij juf Marie-José waar de jarige een cadeautje
uit mag halen?



Stichting LeerSaam komend schooljaar 10 jaar bestaat? Dat wordt feest!



Het oudergesprek in de laatste periode van dit schooljaar niet gepland
staat op de kalender?
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken met de juf of
meester van uw zoon/dochter voor een “eindgesprek”. De leerkracht zal u
op tijd uitnodigen mochten er nog bijzonderheden zijn die voor het einde
van het schooljaar besproken moeten worden. Er vindt een uitgebreide
overdracht plaats van leerkracht naar leerkracht, zodat deze in het nieuwe
schooljaar met de juiste informatie over uw zoon/dochter kan starten. Dat
wij u daarvoor binnenkort ook een formulier toemailen, zodat wij ook uw
informatie mee kunnen nemen naar het nieuwe schooljaar.



In het team gesproken is over de huidige ster-groepen? Door het handelingsgericht werken wordt de huidige stergroep overbodig. De stergroepen die er nu zijn blijven behouden maar er worden geen nieuwe stergroepen geformeerd. Hoe het aangepakt gaat worden? Daar is het team
volop mee bezig. Onze ontwikkelingen voor het nieuwe schooljaar: voor
kinderen met een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong kan per vakgebied
worden gecompact, verrijkt, uitgedaagd; voor een aantal leerlingen zal extra uitdaging middels “Toverwerk” aangeboden worden. Onze IB-ers beslissen samen met de collega welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.



We trots zijn op de resultaten van de Cito-eindtoets voor De Toverlaars:
537,5 (landelijk gemiddelde 536,6).



Er geen honden mee mogen op het schoolplein? Als u uw (klein)kind ophaalt van school kunt u achter de schoolhekken wachten met uw hond.



De oudervereniging de Avondvierdaagse perfect
heeft georganiseerd voor De Toverlaars? En ook
nog een hele mooie beachvlag heeft aangeschaft?

Nieuws vanuit de Oudervereniging
Bijgaand het een na laatste stukje van ons van dit schooljaar. De zomervakantie staat weer (bijna) voor de deur, maar ook de afgelopen weken hebben we
nog niet stil gezeten.
Zo was er in mei de Avond4Daagse. Hier een korte terugblik en een toelichting
op een aantal vragen/opmerkingen die we hebben gekregen
Van verschillende kanten hoorden wij geluiden dat mensen het jammer vonden
dat er geen traktatiepost onderweg was.
De reden hiervoor komt door twee dingen.
We krijgen het niet voor elkaar om genoeg vrijwilligers te vinden om elke dag
een post te bemannen.
Vanaf dit jaar is er een nieuw afstand bij gekomen, nl de 2,5 km. Dit houdt in
dat we onze traktatiepost neer moeten zetten voordat deze afstand een andere
route gaat lopen (als de 5km en 10km.) Dit zou dan ver vooraan op de routes
zijn, waardoor er dan nog maar een paar 100 m, hooguit een km gelopen zou
zijn
Dit werd door meerdere scholen vooraf, op de informatieavond bij Achilles, ook
aangegeven. Uiteindelijk stonden er 4 van de 13 scholen met een post onderweg. De rest kampte met dezelfde problemen.
Daarnaast was het erg leuk dat er verschillende bedrijven elke avond met een
traktatie stonden. De kinderen kwamen niks te kort.
Zelf vonden we dat we er heel mooi bijstonden. Met onze kraam, toverlaarzen
en natuurlijk de enorme vlag! We stonden er zo opvallend bij dat veel mensen
(ook van andere scholen) bij ons informatie kwamen vragen J
Wij hebben er een goed gevoel aan over gehouden.
We hopen dat we het volgend jaar weer met zoveel plezier en gezelligheid
kunnen organiseren.
Ook voor de besteding van het opgehaalde geld van de Jumbo Spek de Kas Actie is niet stilgezeten.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het bestellen van een complete
koffer vol met attributen voor de muzische middagen.
We hopen u in de volgende Info te kunnen laten zien wat er allemaal aangeschaft is voor het geld.
Voor nu staat het Schoolfeest nog op de agenda voor ons en daarmee gaan we
het schooljaar feestelijk afsluiten voor de kinderen.
We zijn erg blij dat op onze oproep voor nieuwe leden enthousiast gereageerd is
en we het komende schooljaar weer met een team van enthousiaste ouders
klaar staan om van komend schooljaar qua activiteiten weer een minstens zo
leuk jaar te maken.
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De MR zit niet stil
Vrienden en collega-ouders vragen mij weleens waar wij, als Medezeggenschapsraad, ons nou eigenlijk mee bezig houden. Naast koffie (en thee) drinken
worden er bij de MR alle dingen die betrekking hebben op de Toverlaars. Naast
het bespreken van diverse zaken worden er ook daadwerkelijk beslissingen genomen. Denk hierbij aan veiligheid op school, de schoolgids, het schoolreglement, jaarplan, de profilering van de school en wat er allemaal nog meer is.
Er komt ook best veel op je af als je in de MR actief bent. Zo moet je communiceren met het schoolbestuur, de achterban (de ouders) en met de overige MRleden. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsen wetgevingsgebied en het ontwikkelen van een visie over het reilen en zeilen
van de school. Dit alles bij elkaar is nodig om het uitvoeren van de medezeggenschap zo goed mogelijk te doen.
De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Vanuit het schoolbestuur wordt
om advies gevraagd over zaken als de organisatie van de school, de vakantieregeling, de financiële begroting, verbouwingen, enz. Daarnaast is onze instemming nodig bij diverse zaken zoals: de schoolgids, het schoolplan, personeelsbeleid, ouderbijdrage en schoolreglement. Genoeg interessante onderwerpen om
ons over te buigen dus. Daarnaast mogen wij als MR zelf ook het initiatief nemen door onderwerpen op de agenda te zetten als wij daar het belang van in
zien.
Alle notulen en agendapunten omtrent onze vergaderingen zijn terug te lezen
op de website van de Toverlaars (www.toverlaars.nl). Zo bent u altijd op de
hoogte van alles wat er speelt binnen de MR.
Heb je als ouder een vraag of ideeën over de ontwikkelingen op het gebied van
onderwijs, vakanties, het gebouw, studiedagen, het pestprotocol, veiligheid en
andere schoolse aangelegenheden dan kunt u bij ons terecht.
Let op! De MR is geen klachtenbureau, maar bij veel signalen kan de MR bezien
of deze signalen voortkomen uit onduidelijkheid, slecht of geen beleid. Wij als
MR bespreken deze signalen altijd op onze vergadering waarin wij ze voorleggen
aan de directie. We bekijken dan gezamenlijk hoe we tot een goede oplossing
kunnen komen.
Met al deze werkzaamheden hopen wij een zichtbare en eenvoudig benaderbare
MR te zijn die zich inzet voor de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van
onze kinderen.
Schroom dus niet om uw vragen te stellen! Wij zijn er voor u en gaan ermee
aan de slag!
Barry den Ouden
Ouderlid en Voorzitter MR
Contact: medezeggenschapsraad@toverlaars.nl
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Brede School Activiteiten zomer 2016
Nog enkele plaatsen vrij bij de volgende activiteiten!
De Jongens tegen de Meisjes ZOMEREDITIE
Wie zijn er beter de Jongens of de Meisjes?Met spelletjes en quizvragen komen we erachter!
Groep 5-8, woensdag 27 juli van 15.00-17.00u, €4,-, D’n Overkant
S-Dance
Drie dagen achter elkaar dansen in de vakantie. Je leert leuke en coole dansjes en helpt danskostuums maken.
Groep 1-2, dinsdag 26 t/m donderdag 28 juli van 10.30-12.00u, €20,-, Ut.Praotuis,
Groep 3-4, dinsdag 26 t/m donderdag 28 juli van 13.00-14.30u, €20,-, Ut Praotuis
Tekenworkshop
Tekenen is fijn! Met potlood en krijt maken we de mooiste creaties. Groep 3-5, 29 augustus van 9.45-10.45u,
€5,-, D’n Overkant
Groene Vingers
In ons Tuincentrum Life and Garden organiseren we een speurtocht met vragen en opdrachten in het tuincentrum voor
Groep 3-8, op woensdagmiddag 21 september van 13.30-15.00u, €5,- .
Natuuravonturiers
Samen spelen, beleven en ontdekken in de natuur. Op verschillende locaties in de natuur.
Groep 1-2, 2 woensdagdagen,14 sept. en 28 sept. van 13:30-15:00u, €13,Groep 3-5, 2 woensdagdagen: 7 sept en 21sept. van 13.30-15.30u, €14,-.
Een dag buiten spelen, vlot bouwen en varen, vuur maken, broodjes en hamburgers bakken, takkenspelen en
speurstok maken. Te gek toch zo’n Natuuravonturiersdag!
Groep 6-8, 31 augustus van 10.00-16.00u, €15,Ontdek paardenstal ‘t Sander
Met rondleiding, paarden borstelen en echt paardrijles. Vermeld of uw kind ervaring heeft.. €6.50, Stal ’t Sander, Sander 15
Groep 4-8, donderdag 28 juli of donderdag 11 augustus.
Beleeftheater voor peuters en ouders
Donderdag 14 juli van 9.30-10.00u: “China”, IKC De Vincent
KidsCafé
Kom gezellig met je mama of papa naar ons KidsCafé.
0 t/m 3 jaar, 3 vrijdagen 29 juli, 5 augustus en 2 september, 9.00-10.30 uur, € 1,- per keer, Kinderdagverblijf
Belle Fleur, Markt 98.
Creatieve kleuterworkshop
We lezen een verhaal of boek en gaan daarna samen knutselen, schilderen en/of tekenen.
Groep 1-2, vrijdag, 2 september van 10.00-11.00, € 5, IKC de Vincent
Schrijf je in via de website: www.bredeschooletten-leur.nl.
Info: wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl of bel naar 06-22016434

Like ook de volgende pagina: https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur
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Typeles met persoonlijke begeleiding!
Wilt u zeker zijn van een plaatsje bij onze typecursus in 2016-2017, meldt uw
zoon/dochter dan nog voor de zomervakantie aan.
Wij garanderen u dan een plaatsje op de door u gewenste dag, mits er op die
dag een groepje gaat starten.
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook komend schooljaar is het
weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen.
Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. Tijdens de lessen leren de kinderen om met 10
vingers blind te typen, in Microsoft Word te werken en te mailen. Op school en
thuis oefenen de kinderen in ons online programma Typeworld.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke
begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u alvast een
kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
PROEFLES. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Met vriendelijke groeten
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl

Bruiloft juf Marga en haar Ronald
Op vrijdag 24 juni is juf Marga samen
met haar Ronald in het huwelijksbootje
gestapt. De kinderen uit haar klas stonden het kersverse bruidspaar feestelijk
op te wachten..
Tijdens de receptie hebben zij het
bruidspaar met cadeautjes en een dans
verrast.
Heel veel geluk!
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