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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Terburghtweg 1a - 5061 LA  Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info.detovervogel@stgboom.nl 

 

Agenda van  22 september t/m  5 oktober 2018 
 

Maandag 24 september:  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

Dinsdag 25 september:   Mad Science, cursus 14.45 uur 

   Vergadering GMR 

Woensdag 26 september:  Kinderpostzegelactie, groep 7 en 8 

Inloop Juvans, 8.30 – 09.30 uur, met schakelfunctionaris 

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Dinsdag 2 oktober:   Mad Science, cursus 14.45 uur 

Woensdag 3 oktober:  Inloop Juvans, 8.30 – 09.30 uur, met schakelfunctionaris 

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

  Start Kinderboekenweek. 

Donderdag 4 oktober:  Dierendag 

Vrijdag 5 oktober:  Dag van de leraar  

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 4 oktober 2018 

 

Vanuit de school  
 

Studiedag 24 september: 

Op 24 september  hebben we een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. De studiedag staat in 

het teken van Thematisch Werken. Na de herfstvakantie gaan we met betrekking tot de 

vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en 

burgerschap, EHBO en verkeer, thematisch werken. Dat betekent een geïntegreerd aanbod, 

geen losse vakken meer. 
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Afwezigheid Sjannie: 

In verband met een studiereis is Sjannie afwezig van 28 september t/m 5 oktober. Gedurende 

die periode nemen de unitcoördinatoren, Sandra Molhoek en Anneke Wolters, waar.   

 

Kinderboekenweek/kleedjesmarkt: 

Dinsdag 2 oktober openen we met alle kinderen de kinderboekenweek. Deze voorstelling in de 

hal is alleen voor de kinderen van de school. De kinderboekenweek staat dit jaar in het teken 

van vriendschap: Kom erbij! 

Woensdag 10 oktober is er weer de kleedjesmarkt op het schoolplein (en bij slecht weer in de 

school). 

Unit 2 t/m 4: Vanaf maandag 8 oktober mogen de kinderen boeken van thuis mee naar 

school nemen (dit zijn boeken die ze niet meer lezen of niet leuk meer vinden). De kinderen 

nemen zelf ook een kleedje/doek mee (in een plastic tas met naam erop) om hun boeken op te 

leggen. Alle boeken worden voor 20 eurocent verkocht. Ook is het mogelijk om zelf “nieuwe” 

boeken te kopen, eveneens voor 20 eurocent. De kinderen mogen samen met een klasgenoot, 

broertje of zusje een kleedje delen. Wij proberen met de kleedjesmarkt het leesplezier te 

stimuleren. Op dinsdag 9 oktober mogen alle kinderen geld meenemen. Liefst muntjes van 

20ct. En eventueel wat klein wisselgeld. Unit 1: Alle kinderen van de kleutergroepen brengen 

op dinsdag 9 oktober één muntje van 20ct. mee en leveren dit in bij de juf. Tijdens de 

kleedjesmarkt loopt een leerling van de bovenbouw met twee kleuters een ronde en mogen ze 

van hun muntje een boekje kopen.  

Ouders: u bent van 11.15 uur tot 11.45 uur van harte welkom om ook eens te komen kijken 

en kopen. Alle boekjes zijn voor u ook 20 eurocent. We zien u graag! 

 

Kunstkerstbomen gevraagd: 

Wij zijn nog op zoek naar 6 kunstkerstbomen, om in de klas te gebruiken. Heeft u er één over 

of kent u iemand die een kunstkerstboom heeft en er niets meer mee doet, dan zijn wij er blij 

mee. U kunt dit aangeven bij onze conciërge: Martien Keunincx. 

 

Inloopweken: 

U kunt nog steeds inschrijven om eens een kijkje te nemen in de klas(sen) van uw kind(eren). 

De lijsten hangen op de rode deuren van de klaslokalen. 

Van dinsdag 25 september t/m vrijdag 12 oktober.   
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Andere bestemming schooltuintjes: 

In de afgelopen jaren is gebleken dat het heel moeilijk is om de schooltuinen die aan de 

Schoolstraat liggen op een goede manier te onderhouden. Op initiatief van en in overleg met 

Bert Klerks van Tuincentrum Klerks in de Peperstraat willen we de schooltuinen op een andere 

manier gaan gebruiken. Buurtbewoners of ouders van leerlingen van de Tovervogel mogen een 

tuin “adopteren” en deze van maart tot maart gebruiken om groente, kruiden en/of bloemen te 

planten en te oogsten. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: alles moet biologisch 

zijn en de kinderen van de Tovervogel mogen helpen als zij dat leuk vinden. Bert Klerks 

coördineert dit alles en is ook aanspreekpunt. Als u hier belangstelling voor hebt, kun u contact 

opnemen met Bert Klerks; telefoonnummer 013 528445 of e-mail: klerkstuin@zonnet.nl 

 

Rookvrije speelplaats: 

De Tovervogel heeft een gezondheid en een gezonde leefomgeving hoog in het vaandel staan. 

Daarom hebben wij afspraken over o.a. gezonde lunch en traktaties, douchen na de gymles en 

een rookvrije school en speelplaats (voor meer informatie: zie schoolgids).  Het motto van de 

school is niet voor niets: verfrissend en puur. Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u ook 

na lestijden niet op of in de nabijheid van het schoolplein rookt, zodat onze kinderen in een 

rookvrije omgeving kunnen spelen. 

 

Nieuws vanuit de intern begeleiders: 

Beste ouders/verzorgers,  

Zoals u weet zijn wij als school gestart op 20 augustus j.l., met het werken in UNITS. Naast 

deze verandering hebben we de Zorg en Ondersteuning tevens in een nieuw jasje gestoken.  

Wat zijn de landelijke afspraken?  

De zorgstructuur omvat alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat zorgleerlingen 

optimaal profiteren van het zorgaanbod binnen de school. Hier hoort ook de procedure bij om 

zorgleerlingen te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen.  

De overheid heeft deze procedure gestimuleerd om zo de uitstroom naar het speciaal 

(basis)onderwijs te remmen. De Tovervogel geeft inhoud aan de zorgstructuur middels de 1-

zorgroute. Ook het structurele overleg tussen leerkracht en intern begeleider over de 

leerlingen hoort bij de zorgstructuur. De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de 

leerlingenzorg binnen de groep. Indien er sprake is van zorg kan de intern begeleider hierbij 

begeleiden en coachen. Binnen de 1-zorgroute wordt op de Tovervogel handelingsgericht 

gewerkt(HGW). HGW is een vorm van begeleiding die zich richt op individuele leerlingen met 

een hulpvraag of een speciale onderwijsbehoefte. De Tovervogel laat de HGW aanpak 

meelopen met het inrichten van de 1-zorgstructuur en het bieden van passend onderwijs.  

Hoe concretiseert de Tovervogel dit?  
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Zorgniveau 1, 2 en 3.  

Zorgniveau 1: start op bij een hulpvraag. Betrokken zijn de leerling, leerkracht en ouders. De 

leerkracht informeert de ouders en leerling over de hulpvraag en wat het doel is. Er wordt 

ingezet bij verlengde instructie, inloop of thuis. Na 10-12 weken, volgt evaluatie met allen. Een 

vervolgstap wordt besproken. Regie: leerkracht. Advies van IB.  

Zorgniveau 2: start op als zorgniveau 1 niet toereikend is of grote achterstand te constateren 

is, op leeftijdsniveau. Deze kenmerkt zich door meer instructie (in kleinere stappen, meer 

gerichte feedback en gelegenheid tot extra verwerking), meer leertijd en meer oefentijd. Direct 

na het eerste hoofdmeetmoment waarop de leerling een IV/V score haalt dient ondersteuning 

aangeboden te worden. Regie: leerkracht. Advies IB.  

Zorgniveau 3: start op als zorgniveau 2 niet toereikend is of bij diagnose/onderzoek. Deze 

kenmerkt zich door intensivering vanuit de methode of een aanvullende methode, specifieke 

interventies, 3x 20 min extra begeleiding, individueel of in groepje. Hulp is gericht op hiaten in 

de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele leerling. Nulmeting en behandelplan 

wordt gemaakt door leerkracht met Intern begeleider.  

Regie: IB  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd benaderen.  

Odette Kuijpers, Intern begeleider, Unit 1 en Unit 2  

Janine Smulders, intern begeleider, Unit 3 en Unit 4 

 

Overblijven: 

Hieronder weer een aantal overblijfmoeders die zichzelf voorstellen. 

Daarbij weer de oproep; we hebben echt nog hulp nodig!! 

Laat het weten aan Carla, c.claassen@stgboom.nl als u interesse heeft of meer 

informatie wilt om ons een handje te helpen met het overblijven! 

 

Hoi allemaal, 

Ik ben dus een van de overblijfmoeders van de school. Mijn naam is Agnes van Kasteren en ik 

ben 62 jaar. Even wat achtergrond, ben getrouwd, 43 jaar met Michael. Heb 1 zoon Danny 

getrouwd met Djubaida en hebben 2 dochters lsa en Abby. We hebben ook een hond Rocky. Ik 

heb het ontzettend naar mijn zin op de Tovervogel. Waarom....natuurlijk de kids. Ze zijn leuk. 

Ze komen verlegen op school en gaan er stoer vanaf. Elk kind is anders. En dan het contact 

met de leerkrachten. Eigenlijk iedereen op school is SUPER. Hoop het nog jaren te doen. En zie 

je me in het dorp, roep maar zo hard je kunt!  

Groetjes Agnes 
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Hallo,  

Ik ben Marja Fidom en kom oorspronkelijk uit Bennebroek / Heemstede. Ik ben getrouwd en 

heb 2 dochters, 5 kleindochters en 1 kleinzoon. 

Ik ben 8 jaar overblijfmoeder op de bunders geweest en woon nu al weer 9 jaar in Oisterwijk.   

Groetjes, Marja 

 

Ik wil mezelf graag even voorstellen,  

ik ben Elly van der Horst, overblijfouder van de tovervogel. Omdat ik zelf 2 kinderen heb en 

daardoor al veel op school mee hielp, leek het me erg leuk om overblijfouder te worden, wat ik 

nu al 16 jaar met veel plezier en passie doe. Ik ben begonnen bij basisschool Den Akker waar 

ik ook een cursus verantwoord overblijven heb gedaan. Na 8 jaar ben ik naar de basisschool 

De Bunders gegaan en uiteindelijk hier bij de Tovervogel terecht gekomen waar ik nu 3 jaar, 4 

dagen actief ben als overblijfouder. Ook naast het overblijven ben ik zeer creatief, en help ik 

mee met de aankleding van de kleuterlokalen 

 

Hallo 

Ik ben Greet Timmermans, ben 56 jaar en getrouwd met Berrie en heb 1 kind Nick. Ben 

afgestudeerd in Kinderverzorging/ jeugdverzorging. Werk nu bijna 3 jaar als overblijfmoeder 

op de tovervogel. Daarvoor bijna 11 jaar op de Bunders. Ik vind het heel leuk om met 

kinderen bezig te zijn. 
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