
TEAM  
SCHOOLGIDS 
De nieuwe schoolgids is te lezen via de volgende 

https://www.deteugelaar.nl/wp-content/

uploads/2019/09/De-Teugelaar_schoolgids-2019.pdf  

en anders via de website, ouders/downloads. 

 

RECTIFICATIE SCHOOLKALENDER 
In de schoolkalender die uw kind aan het  

begin van het schooljaar heeft ontvangen,  

staat dat de kinderen zomervakantie  

tot 16-08-2019 hebben, dit moet natuurlijk  

21-08-2020 zijn.  

1 
13 september 2019 

Jarige de komende weken: 

14-09 Indy (gr. 7), 18-09 Jana (gr. 5), 19-09 Göktug (gr. 4), 21-09 Sven (gr. 4), 21-09 Sven (gr. 6), 25-09 Noah (gr. 6) 

26-09 Teun (gr. 3), 27-09 Mees (gr. 1/2B), 28-09 Yasin (gr. 5), 30-09 Maike (gr. 3), 01-10 Edwin (gr. 1/2A), 06-10 Dani (gr. 3), 

07-10 Kayne (gr. 1/2B) en 10-10 Younes (gr. 8) 

 

Gefeliciteerd allemaal  

AFVAL SCHEIDEN OP DE TEUGELAAR 
Sinds dit schooljaar zijn we bewust afval aan het scheiden 

op De Teugelaar. 

In iedere groep staat een bak met aparte vakken voor 

Groen-, Plastic-, Papier- en Restafval. De kinderen hebben  

als taakje om het afval naar de containers te brengen.  

Op deze manier worden ze bewust dat het belangrijk is dat 

je afval scheidt. En werken we als school mee aan een  

beter milieu en de toekomst voor onze kinderen. 

 
 

ROLCONTAINERS GEZOCHT 
Het oud papier wordt door de ouderraad maandelijks opgehaald en om dit makkelijker in te  

zamelen, zijn we op zoek naar twee rolcontainers. Heeft u iets staan of kunt u iets maken,  

neem dan contact op met Tanja. 

 

STAAL-AVOND 
In de eerste schoolweek was er een informatieavond over Staal Spelling.  

Aan de hand van een filmpje uit groep 5 en 6 werd er op een eenvoudige  

manier uitgelegd hoe de methode in elkaar zit. De kinderen vertelden dat iedere 

dag, de categorieën worden herhaald en dagelijks een dictee wordt  

afgenomen. Was u niet in de gelegenheid om te komen, bekijk dan het promotie-

filmpje van Staal https://youtu.be/BLz9FSXiBGA en ga met uw kind na schooltijd  

samen in de klas de methode bekijken. 

Kalender 
18-09 Opening schoolplein 

24-09 Gr. 5 - Elzenhoek  

 “Leven van de natuur” 

02-10 Opening kinderboeken-  

 week 

04-10 Gr. 1-8: VRIJ 

10-10 Open avond 

11-10 Fietsverlichtingsactie 

14 t/m 18-10 HERFSTVAKANTIE 

Volgende Teugeljournaal 
11 oktober 2019 

https://www.deteugelaar.nl/wp-content/uploads/2019/09/De-Teugelaar_schoolgids-2019.pdf
https://www.deteugelaar.nl/wp-content/uploads/2019/09/De-Teugelaar_schoolgids-2019.pdf
https://youtu.be/BLz9FSXiBGA
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SCHOOLKAMP 8 
Met de kinderen van groep 8 hebben we weer een  

geslaagd kamp achter de rug. Op D’n Eik in Uden hebben 

de kinderen tot in de late uurtjes doorgefeest en overdag 

was er een actief programma. In een volgend  

Teugeljournaal schrijven de kinderen over hun avontuur. 

 

 

 

 

EEN ONTBIJT OF GEEN ONTBIJT: NIEMAND HOEFT HET TE WETEN 
Als het ook jou overkomt dat je jouw kind geen ontbijt kunt geven, besef dan dat 

dit geen schande is. Het kan iedereen overkomen. Ieder kind heeft recht op een 

dagelijks voedzaam ontbijt. Als jouw kind mee wilt doen aan dit dagelijks -gratis- 

ontbijt geef dat dan door aan de Schoolleiding of nog beter…  

vul het Aanmeldingsformulier in:  

https://www.nationaaljeugdontbijt.nl/nl/aanmelden.html 

 

GROEPEN  
NIEUWS UIT GROEP 1/2 
De volgende kinderen zijn gestart in groep 1-2: 

Tim, Ajay, Macy, Mayson en Keano zijn gestart in groep 1-2a. 

Rion, Benjamin, Esma en Ismita zijn gestart in groep 1-2b. 

We wensen hen een fijne schooltijd op de Teugelaar! 
 

Inmiddels heeft Benjamin een broertje gekregen, zijn naam is Valentijn. We feliciteren de ouders 

en Benjamin. 
 

We zijn dit schooljaar gestart met het project Welkom, Vorm en Kleur. Hierbij besteden we ook 

aandacht aan de Gouden Weken, we doen spelletjes om elkaar beter te leren kennen en pro-

beren er met elkaar een fijne groep van te maken. 
 

Maandag beginnen we met het project Herfst.  

Dinsdag 24 september hebben we een herfstwandeling. We hebben nog mensen nodig die wil-

len rijden en kinderen willen begeleiden. De invullijst hangt op het prikbord op de gang. Zonder 

uw hulp kan het uitstapje niet doorgaan en dat zou erg jammer zijn. 
 

Vandaag (vrijdag 13 september) zijn we gestart met de Doos van Ikke en het koffertje van Borre. 

De bedoeling is dat deze op maandag weer terugkomen op school. De lijst wanneer uw kind 

aan de beurt is hangt op het prikbord op de gang. Mocht de tijd niet uitkomen dan kunt u ruilen 

met een ander kind als dit mogelijk is.  
 

Mocht uw kind nog geen luizencape (op school verkrijgbaar bij de administratie) of gymschoen-

tjes op school hebben, dan graag hiervoor zorgen. 

Het wordt binnenkort herfst en de kans bestaat dat we dan binnen mogen gymmen.  
 

We komen regelmatig bekers, bakjes, pakjes en fruit tegen waarop geen naam staat, wat soms 

verwarring geeft. Graag de namen erop zetten!  

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn vaste fruitdagen.  

Het is de bedoeling dat uw kind op deze dagen vers fruit meeneemt (dus geen knijpfruit, deze 

bevatten veel suikers).  
 

Verder hopen we op een heel mooi, leerzaam schooljaar!! 

We hebben er zin in! 
 

Groetjes, alle leerkrachten uit groep 1-2 

https://www.nationaaljeugdontbijt.nl/nl/aanmelden.html


BIJLAGEN 

1) Ergotherapie praktijk De Oplossing 

2) CoderDojo (Oss) 
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