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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 24 november t/m 7 december  2018 
 

Dinsdag 27 november:   Vergadering OR 

Woensdag 28 november:  - Inloopspreekuuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

- Voorlichtingsavond Durendael groep 8 

- Vergadering MR 

Maandag 3 december:   - Sint op school 

   - Surprise unit 3 en 4 

Woensdag 5 december:   Inloopspreekuuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 6 december 

 

Vanuit de school  
 

Nieuwe conciërge 

Martien Keuninkx, onze conciërge, gaat op 18 december met pensioen. Helaas voor hem is hij 

uitgevallen wegen fysieke problemen en is hij geopereerd. Hij komt vanaf volgende week een 

uurtje per dag werken op therapeutische basis 

We waren al bezig met het inwerken van een nieuwe conciërge. Zijn naam is: Jack Pennock. 

Hij is met onmiddellijke ingang gestart met zijn werkzaamheden.  
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Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 

Twee weken geleden hebben we bij de leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8 de vragenlijst sociale 

veiligheid leerlingen afgenomen. 

Bij die vragenlijst worden vragen gesteld aan de leerlingen over: 

·         Hun veiligheidsbeleving op school, speelplaats, klaslokaal 

·         Het optreden van de leerkracht bij incidenten 

·         De opstelling van medeleerlingen 

·         Het welbevinden van de leerling op Schoolnaam 

·         De fysieke veiligheid (of ze geslagen  worden bv) 

·         De sociale veiligheid (dit gaat over uitschelden en pesten) 

·         De psychische veiligheid (dit gaat over uitlachen en voor gek zetten) 

·         Materiele zaken (of anderen aan hun spullen zitten bv) 

  

De kinderen geven voor veiligheid op school het cijfer: 8,8 

De kinderen geven voor het naar hun zin hebben op school het cijfer: 8,5 

Het gemiddelde cijfer is een 8,6 

  

Wij zijn heel blij met deze uitslag en trots op het resultaat. 

Er is niet één item dat slecht scoorde in de vragenlijst. 

Natuurlijk blijven we oog houden voor de sociale veiligheid en willen we dat dit gevoel bij de 

leerlingen blijft. 

Indien u interesse heeft in de resultaten van de vragenlijst, deze ligt ter inzage bij de directie. 

 

Bekers bij het overblijven 

We merken dat steeds meer kinderen geen beker meenemen van thuis voor het overblijven. 

Graag willen we vragen hierop te letten. Graag alle kinderen een lege beker meegeven voor bij 

de lunch!  

Update Huub van den Bogaard 

Huub van den Bogaard is, na zijn hartinfarct, inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Hij werkt 

op dit moment hard aan zijn herstel. En alhoewel dat vooralsnog zeer voorspoedig verloopt is 

er nog geen zicht op het hervatten van zijn werkzaamheden hier op school. Huub wil iedereen 

hartelijk bedanken voor alle kaartjes, berichtjes etc. Dat doet hem heel goed. 
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Schoolfruit week 48 

Woensdag krijgen de kinderen worteltjes 

Donderdag een appel en vrijdag een kiwi.  

Graag de kinderen van unit 2, 3 en 4 een lepeltje meegeven voor de kiwi! 

 

Sinterklaas en zijn Pieten 

Als het goed is, is onderstaande info al bekend bij u. Enige aanvulling…. 

Vanaf vandaag t/m maandag 26 november mogen de kinderen hun  

schoen op school zetten. 

 

Maandag 3 december komt de Sint met zijn Pieten onze school bezoeken. 

Om 8.15 uur komen ze al aan. We starten dus iets eerder.  

Kinderen hoeven niet eerst naar binnen, ze verzamelen buiten bij de leerkracht.  

De kinderen weten t.z.t. zelf waar ze moeten zijn. U kunt als ouder ook de Sint en 

zijn Pieten verwelkomen, echter niet bij de klas en de kinderen. 

9.15 – 10.00 uur: De Sint komt speciaal voor unit 1 naar de speelzaal, deze ouders mogen 

hierbij aanwezig zijn. 

10.00 – 10.45 uur: De Sint komt speciaal voor unit 2 naar de speelzaal, deze ouders mogen 

hierbij aanwezig zijn. 

Unit 3 en 4 hebben vandaag surprise in de klas. 

 

Van de ouderraad 
 

KNUTSELMATERIAAL VOOR DE KERSDOEDAG GEZOCHT  

Om weer creatief aan de slag te gaan op de kerstdoedag zoeken we materiaal om mee te 

knutselen. We zijn op zoek naar:  

* Glazen potjes  

* Conservenblikken  

* Wc rollen  

* Kaarsen  

* Wasmiddelflessen  

* Knopen  

Alles graag schoon en zonder etiket. Het materiaal mag onder de trap in de hal worden 

neergezet. Alvast bedankt voor jullie verzamelmoeite. 
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Vanuit de parochie 
 

ADVENTSKRANSEN MAKEN 

Woensdag 28 november gaan we met de kinderen Adventskransen en Adventskalenders 

maken in het St. Jozef centrum, Kerkstraat 95A in Oisterwijk. De middag is van 14.30 tot 

16.00 uur en is gratis toegankelijk voor alle kinderen uit de basisschoolleeftijd. U kunt uw 

kind(eren) brengen en halen, maar u bent uiteraard ook welkom om er de hele middag bij te 

blijven. Alle materialen zijn aanwezig. Kinderen hoeven niet te worden aangemeld.  

 

Info: www.jozef-parochie.nl 
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