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Studiedag Leersaam in
het teken van ICT
Op maandag 19 oktober hadden alle medewerkers van Stichting Leersaam een studiedag die in het teken stond van ICT.
Tijdens deze dag zijn de nieuwe websites van de scholen gelanceerd
(heeft u de onze al gezien?). De websites zullen de komende weken
verder gevuld worden, maar u kunt alvast een kijkje nemen.
Verder hebben we in diverse workshops kennisgemaakt met verschillende manieren waarop we met tablets in de groepen aan de slag kunnen. Na de vakantie zal ook iedere groep de beschikking hebben over
een paar van deze mooie apparaten, zodat we de inzet van ICT in de
klas verder kunnen gaan ontwikkelen.
Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. Juf Liesbeth is gestart met
de opleiding tot Digicoach wat inhoudt dat ze onze collega’s coacht bij
de inzet van ICT. Hierbij gaat het niet alleen om de softwarematige
kant van alle veranderingen, waar zitten de knopjes en welke gadgets
en software zijn er allemaal voorhanden, maar vooral ook de didactische kant. Wat kan ik met die knopjes, software en gadgets allemaal
doen in mijn les waardoor ICT een toegevoegde meerwaarde krijgt?
We kijken terug op een geslaagde en “Leersame”dag!

INFO

Agenda
NOVEMBER

DECEMBER

2. Controleweek hoofdluis
6. Open inloop
11. Schoolontbijt
13. groep 1 en 2 vrij
25. ochtend voor aspirantouders
27. groep 2 t/m 8 vrij
27. INFO 4

4. Sinterklaas op school
11. Groepen 1 en 2 vrij
16. Kerstviering
17. Muzische middag
18. INFO 5
18. 12.15u kerstvakantie
(t/m 1 jan)

Jarig deze maand:
Juf Tineke
Hartelijk gefeliciteerd

Jarig de maand:
Juf Marga
Hartelijk gefeliciteerd
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Welkom op De Toverlaars:
Bij juf Carina en juf Karin:
Nellitha Mol, Siem van den Oudenhoven
en Rick Jansen
Bij juf Lotje en juf Marijke:
Mirte Maas

Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is al 12 jaar
het grootste educatieve ontbijtevenement
van Nederland.
Elk jaar begin november maken we van
ontbijten een feestje in het hele land. Een
week lang. Dit jaar van 9 tot en met 13
november.
Bij deze 13e editie gaan zo'n
500.000 basisschoolkinderen samen
ontbijten op zo'n 2.600 scholen.
Net als bij de vorige editie geeft Het Nationaal Schoolontbijt ook dit jaar het beste ontbijtvoorbeeld. In samenspraak met
het Voedingscentrum zal het pakket alleen brood, beleg en drinken bevatten dat
het Voedingscentrum beoordeelt als voorkeurs- of middenwegproduct. En we zorgen dit jaar voor groente én fruit. Het
nieuwe online lesmateriaal, dat we samen
met onze convenantpartners ontwikkelden, wijst kinderen nog aansprekender
op het belang van een goed ontbijt. Zo is
Het Nationaal Schoolontbijt niet alleen
het leukste, maar ook het meest gezonde
en meest educatieve ontbijtfeest!
Op woensdagochtend 11 november doen
wij op De Toverlaars ook mee:
de kinderen hoeven die ochtend niet thuis
te ontbijten.
Vergeet u niet om uw kind die dag (in
een plastic tas)

een bord,

beker en

bestek
voorzien van de naam van uw kind mee
te geven?

We wensen alle kinderen
een hele fijne tijd toe
op de Toverlaars!

Open inloop
Op vrijdag 6 november is er weer een
open inloop vanaf 8:45 uur.
Een uitnodiging volgt nog, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda!
Het onderwerp van deze inloop is speelgoed.
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Familieloop Marathon steunt
KiKa
Op zondag 25 oktober a.s. start om 10.30 uur weer Bruba Running Familieloop, een
van de hoogtepunten van de Van Oers Marathon Brabant. Het is voor de 8e maal dat
honderden kinderen hun rondjes lopen rondom de Markt, aangemoedigd door hun supporters, de speakers en de muziekkapel. Voor de start is er een gezellige warming up
om 10.15 uur op de Markt. De start en de finish is ook op de Markt, in het centrum van
Etten-Leur.
De familieloop is in het leven geroepen voor kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard
kunnen ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, coaches en onderwijzers deelnemen
om de kinderen te steunen en te begeleiden tijdens deze sportieve prestatie. Zo wordt
het een sportief, uitdagend en gezellig evenement in het centrum van Etten-Leur.
Middels deze mail vragen wij u om uw sportieve medewerking aan dit evenement te
verlenen. Via u kunnen wij onze doelgroep het best bereiken. Alle deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille.
Wie meedoet aan de Bruba Running Familieloop, loopt niet alleen voor zichzelf, maarsteunt tevens een goed doel. Het inschrijfgeld van elke deelnemer aan de familieloop
gaat rechtstreeks naar het KiKa Kinderkankerfonds.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.marathonbrabant.nl en klik vervolgens op familieloop waar u het laatste nieuws over de familieloop kunt lezen. U kunt
Ook contact opnemen via het
e-mailadres familieloop@marathonbrabant.nl.

Ouderapp beschikbaar
Dankzij de papa van Floris en Josephine kunt u de ouderkalender ook als app op uw
telefoon, tablet of PC inzien. Heel erg bedankt voor het maken van deze app!!!
Hoe werkt het?
U gaat naar http://toverlaars-jaarkalender.vergader-app.nl/
En vult bij wachtwoord “Toverlaars” in.
Afhankelijk van welk type telefoon of tablet u heeft kunt u de pagina toevoegen aan uw
beginscherm (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw telefoon)
Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij!
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OV-Nieuws
Het is inmiddels al weer bijna herfstvakantie.
Onze jaarvergadering heeft een aantal weken geleden op 1 oktober plaatsgevonden.
En daarop aansluitend hebben we onze eerste vergadering van dit jaar gehad.
We hebben met plezier 4 nieuwe enthousiaste leden verwelkomt. Het nieuwe bestuur is
samengesteld en de werkgroepen voor dit schooljaar zijn verdeeld.
OV 2015-2016
Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Secretaris
2e Secretaris
Leden

Inske Weber
Suzanne Akerboom
Margareth Uitdehaag
Miranda Ottervanger
Loes Ahlers
Silvia de Wit, Shan Baban, Sandra Hermans, Eveline Wit,
Malu Kunzel, Marion Hansen

De ouderbijdrage voor dit jaar is ook vastgesteld. U heeft hierover reeds een brief ontvangen. Wij zien uw betaling graag tegemoet.
Een extra vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Hiermee kunnen we meer leuke dingen organiseren voor uw kinderen en de school.
We kijken terug op een geslaagde sportdag voor de groepen 1 & 2 op 23 september.
Door de regen heeft de sportdag binnen plaats moeten vinden, maar de ochtend was zeker net zo geslaagd als voorgaande jaren. Mede dankzij de inzet van de vele hulpouders
deze ochtend.
Wist u dat…
… we bij elke activiteit foto’s maken
… deze op de website van de school terug te vinden zijn
… en u deze ook kunt downloaden naar uw eigen pc
De Sinterklaas commissie heeft zijn eerste bijeenkomst gehad. De eerste stappen zijn genomen, de eerste inkopen gedaan. Ook dit jaar gaan we er weer een mooi en vooral gezellig feest van maken.
Het Sinterklaas Journaal start dit jaar op dinsdag 10 november
Sinterklaas wordt op tv op zaterdag 14 november door de NPO in Meppel verwelkomt. Op
zondag 15 november komt hij aan in de Havenkom van Etten-Leur
En ook de kerstcommissie heeft de eerste stappen gezet.
Het lijkt nog ver weg, maar nadat de halloweenlichtjes zijn gedoofd en de pepernotenbuikpijn is gezakt, mag de kerstboom aan en is het kerst.
Omdat kerst het feest is van aandacht voor elkaar en denken aan een ander, vieren we dit
graag met alle kinderen en ouders. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen daarbij
aanwezig kan zijn, willen we jullie nu al vragen om woensdag 16 december (rond de klok
van 18u) in jullie agenda te reserveren zodat we er samen een onvergetelijke en warme
kerstviering van kunnen maken.
Een fijne herfstvakantie!
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Foto’s sportdag 1-2
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