De Toverlaars

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

JUNI
1.

16.
17.
21.
24.
29.
30.

Fietsparcours
groep 3 t/m 6
Muzische middag
Groep 2 vrij
MR
Fietsparcours groep 2
t/m 30. Kamp groep 8
groep 1 en 2 vrij
GMR

Jarigen deze maand:
Juf Fatima
Juf Lotje
Meneer Rob

Hartelijk gefeliciteerd!

INFO

Muzische middag
Op donderdag 16 juni
hebben we onze laatste
muzische middag. Vanwege de beperkte ruimte
worden alleen ouders en
broertjes/zusjes voor deze middag uitgenodigd.
Namens de leerlingen willen we het publiek vragen
om tijdens de voorstelling
superstil te zijn

Juni 2016

JULI

01. Groep 1 t/m 7 vrij
Groep 8 kamp
07. Schoolfeest
11. Bekendmaking
groepsindeling 2016-2017
13. Studiedag team
Groep 1 t/m 8 vrij
18. Musical en afscheid
groep 8A
19. Musical en afscheid
groep 8B
20. Rapport 2
Groep 8 vrij
21. 10:45 Kennismaking
nieuwe groep
Groep 8 vrij
22. Info 12
22. t/m 04. september
12:15 ZOMERVAKANTIE

Jarigen deze
maand:
Juf Christa
Juf Fenna
Hartelijk gefeliciteerd!
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Schooljaar 2016-2017
Op dit moment is het team druk doende met de planning voor het komende
schooljaar. Op maandag 11 juli maken we de groepsindeling voor het nieuwe
schooljaar bekend. Wat wij u op dit moment al wel willen laten weten is dat we
volgend schooljaar, ondanks een teruglopend leerlingaantal van het bestuur wederom met 11 groepen mogen gaan werken. We hebben er voor gekozen om
ze op de volgende manier te gaan verdelen:
Groep
Groep
Groep
Groep

1-2A
1-2B
3
4

Groep
Groep
Groep
Groep

5A
5B
6A
6B

Groep 7A
Groep 7B
Groep 8

Groepen 3 en 8 krijgen extra ondersteuning

De kinderen uit de groepen die
“dubbel”zijn, krijgen binnenkort
een brief mee naar huis, waarop
zij aan mogen geven bij welke
vriendjes ze het liefst zouden
willen zitten.

Oproep van Roos

Hallo ik ben Roos. Ik ben 7 jaar. Ik zit in groep 4 bij juf Christa en
meester Johan.
Mijn opa heeft PLS en er bestaat ook ALS
Willen jullie mij helpen met geld in zamelen voor ALS en PLS.
Voor de TOUR DU ALS (3 juni 2016)
Mij papa gaat fietsen en mijn opa in zijn rolstoel met zijn handen.
We willen geld voor medicijnen
Help je mij mee?
Ik ben blij met elke cent.
Maandag 30 mei en dinsdag 31 mei kom ik langs met de inzamelbox in jullie
klas.
Groetjes, Roos
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Zomerlezen
Zomerlezen
Het einde van het schooljaar komt in zicht. De zomervakantie is heerlijk, maar vaak
lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Om het succes van de leesontwikkeling van het afgelopen schooljaar vast te houden en om terugval te voorkomen, is
het belangrijk om tijdens de zomervakantie thuis regelmatig te blijven lezen:
zomerlezen.
Tips voor ouders en kinderen:
Zomerlezen met de VakantieBieb-app
Of u nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app is een gratis leespakket
voor het hele gezin te vinden. U kunt de app gratis downloaden vanaf 1 juni 2016 op
uw tablet of uw mobiel.
Kinderboeken mee!
Neem leuke kinderboeken mee naar de achtertuin of in de vakantiekoffer.
Ga samen met uw kind(eren) naar de bibliotheek een laat uw kind(eren) zelf een aantal

boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn kunt u samen lezen
of voorlezen.
Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin
die
jullie
willen
gaan
be-

zoeken of een boekje over het land waar jullie naar toe gaan. Ook strips, lees/doe boeken en kindertijdschriften zijn leuk en zinvol om te lezen. Voorbeelden van nieuwe leesdoeboeken:
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Schoolvoetbaltoernooi

De teams van de Toverlaars mogen weer terug kijken op een geweldig goed
Schoolvoetbal toernooi. Op maandag werd het meidenteam knap 5de, op dinsdag werd groep 5-6 met het eerste team 2de waarbij ze 1 wedstrijd
verloren. Het 2de team werd 14de. Wat een knappe prestatie was met 20
deelnemende teams. Op woensdag speelde groep 7-8 bij DSE zij werden ook
heel knap 2de waarmee de Toverlaars teams de school sportief op
de kaart
hebben gezet van Etten-Leur.
(helaas hadden we van 1 team
geen foto ter beschikking)
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Nieuws vanuit de oudervereniging
De meivakantie ligt (helaas) al weer achter ons en de laatste schoolweken en
activiteiten zijn in zicht.
Als eerste willen we alle ouders bedanken die hebben meegedaan aan de Spek
de Kas actie van de Jumbo.
We zijn heel erg blij met de
opbrengst; € 466,09
Dit bedrag zal z.s.m. goed
besteed gaan worden.
Hierover in de volgende
nieuwsbrief meer!

Momenteel zijn we, net als waarschijnlijk eenieder,
(erg) druk met de avond4daagse.
Het zit erop en gisteravond was de laatste avond
met een mooi defilé.
Aan het einde van de route waren we natuurlijk
ook als oudervereniging vertegenwoordigd.
Mede voor de herkenbaarheid bij de avond4daagse
hebben we als Oudervereniging een mooie Toverlaarsvlag aangeschaft (welke natuurlijk ook ingezet gaat worden bij andere aangelegenheden)
Deze vlag hebben we kunnen bekostigen dankzij
extra budget wat vanuit de MR aan ons beschikbaar is gesteld.

Na de avond4daagse staat gelijk het fietsparcours op woensdag 1 juni op het
programma. Hiervoor zijn inmiddels alle voorbereidingen afgerond.
En daarna gaan we ons nog inzetten voor een leuk en gezellig eindfeest.
Wordt je nou ook enthousiast van alle leuke dingen die voor de kinderen op
school georganiseerd worden? Kom ons dan ondersteunen en bekijk de poster
die tegelijk met deze Info wordt meegestuurd!
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Etten-Leur voor elkaar
De vrijwilligerscentrale heeft sinds 18 mei een nieuwe naam
Etten-leurvoorelkaar
Hopelijk melden jullie je aan voor de nieuw nieuwsbrief, zodat jullie op de
hoogte blijven van alle nieuwtjes, maar ook ons cursusaanbod waar nu hard
aan gewerkt wordt. Voor nu hebben we de oude lijsten gebruikt.
De oude website zal op korte termijn verdwijnen.
·
Wil je vrijwilligerswerk doen, meld je aan op de website!
·
Zoek je een vrijwilliger, meld dan je ‘vacature’ op de website. Let op: we
hebben alle oude vacatures niet mee overgenomen, maar het lukt jullie vast de
weg naar de nieuwe website te vinden.
Meer informatie: www.etten-leurvoorelkaar.nl of op
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Etten-Leur voor elkaar vervolg
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Omloop Liesbos Breda
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Wijkproeverij de Wijk got’s Talent
wijkproeverij de Wijk got’s talent
De wijkproeverij op 25 september 2016, staat dit jaar in het teken van
het ontdekken van ieders talent.
Daarnaast willen we er een bruisende dag van maken voor alle leeftijden,
een evenement waar Etten-Leur trots op kan zijn.
Van welvaart naar welzijn
Een samenleving waar iedereen zijn of haar talent inzet,
geeft meer betekenis en zingeving. En juist dit maakt
gelukkig! De maatschappij is aan het veranderen van ik naar wij.
Van welvaart naar welzijn.
Tijdens de wijkproeverij willen we deze stroom een zetje geven.
Talent uit de wijk
Wij zijn ervan overtuigd dat er in de wijken van Etten-Leur talent en ideeën
leven
om de wijkproeverij succesvol te maken. Doe je mee? Heb je hier mooie ideeën voor?
Tijdens een open brainstormsessie willen we samen met jou
van dit evenement een prachtige dag maken.
Je inbreng kan variëren van ideeën geven tot het mee organiseren van de dag.

Open dag gemeente Etten-Leur
Open dag gemeente Etten-Leur op 4 juni van 11.00- 16.00 uur!!!!
Op deze speciale dag zijn er van allerlei workshops en demonstraties van de
gemeente, de politie, de brandweer en nog veel meer!
Zowel binnen als buiten het stadskantoor is er van alles te zien en te beleven.
Er is een gevarieerd programma voor jong en oud.
Om ook onze jongste inwoners (en uiteraard ook hun ouders) kennis te laten
maken met de gemeente en met name het Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor de mooiste kleurplaat is er natuurlijk een leuke prijs. De kleurplaat kun je
vinden op de derde pagina van deze Info!
Lever hem in op de open dag van de gemeente op 4 juni bij de stand van het
CjG/Wmo in de publiekshal
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