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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 10 t/m 23 november 2018 
 

Woensdag 14 november:  Inloopspreekuuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Woensdag 21 november:  Inloopspreekuuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 22 november 

 

Vanuit de school  
 

Studiemiddag 21 november 

Op woensdagmiddag 21 november hebben wij een studiemiddag. Die staat in het teken van 

terugblikken naar en vooruit kijken op het proces van onderwijsvernieuwing op onze school. 

De leerlingen gaan die dag gewoon tot 12.00 uur naar school. 

 

Schoolfruit 

Volgende week begint het EU schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen iedere woensdag, 

donderdag en vrijdag op school fruit krijgen. U hoort steeds een aantal dagen van tevoren 

welke fruit- en/of groentesoorten het zijn. Voor de komende week is dat: 

Woensdag een sinaasappel, donderdag een appel en vrijdag een kiwi. 

Wanneer het kind het fruit niet lust bijvoorbeeld, kunt u zelf fruit meegeven. Er is in ieder 

geval genoeg fruit voor ieder kind! We hebben inmiddels ook genoeg ouders die komen snijden 

als dat nodig is. Heel fijn! 

Gezond eten en fruit en groente, we zullen er in de klassen ook wat meer aandacht aan gaan 

besteden. 
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We vragen u, met een traktatie hier ook aan te blijven denken. Zo zijn we samen gezond 

bezig! 

 

Sinterklaas 

Al wat informatie om te noteren: 

Vanaf donderdag 22 november 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.  

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.  

 

Kerst 

Zoals al eerder aangegeven staat vrijdag 21 december geheel in het teken van kerst. Voor u 

handig om vast te weten: 

Om 11.00 uur is er een kerstviering in de SINT PETRUSKERK. U bent daar allen van harte 

welkom. 

Om 13.45 uur is er in onze gymzaal een Sing-a-long met alle kinderen van de school. We 

sluiten dan in het donker de dag gezellig af. Ook hierbij mag u aanwezig zijn. Wanneer de 

kinderen dan daarna nog even in de klas afsluiten, staat er voor u een Glühwein klaar.  

Fijn als u erbij kunt zijn! Meerdere informatie volgt uiteraard. 

 

Dansweek 

Volgende week, 12 t/m 16 november, is het dansweek! 

Een brede schoolproject waarin de psz, het kdv en alle klassen van onze school allemaal ’n 

keer een dansles krijgen van Marieke Muller Jabusch. Lekker samen dansen! 

 

Verslag ouderpanel 9 oktober 2018  

Aanwezig: Namens de Tovervogel: Sjannie Spijkers (directeur), Anneke Wolters 

(unitcoördinator unit 1 en 2) en Sandra Molhoek (unitcoördinator unit 3 en 4)  

Namens de ouders:  

Willemijn Fleskens (moeder van een leerling uit unit 2)  

Rose Jonkers (moeder van leerlingen uit unit 1 en 2)  

Kim van Leeuwen (moeder van een leerling uit unit 2)  

Saskia Dusomos (moeder van een leerling uit unit 2)  
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Joris Wagemakers (vader van een leerling uit unit 3)  

Leonie Joore (moeder van leerlingen uit unit 2 en 3)  

Afwezig met kennisgeving:  

Cindy den Hartog (moeder van leerlingen uit unit 3 en 4)  

Karlijn Dapper (moeder van een leerling uit unit 3)  

We hebben met elkaar gesproken over de onderwijsvernieuwing. Ouders gaven aan de 

informatie op papier voor de zomervakantie als prettig te ervaren. Hoe het er dan in 

werkelijkheid uit ziet is niet helemaal helder. Blij met de mogelijkheid om een half uurtje mee 

te kijken/draaien. Het is goed om steeds een paar ouders mee te laten draaien om zo een 

goed beeld te kunnen krijgen van de dagelijkse werkelijkheid. Ouders werden (meestal) niet 

geïntroduceerd bij de kinderen, wat soms een ongemakkelijk gevoel gaf. Het viel de ouders op 

dat de kinderen al heel goed weten waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. Soms worden 

(jonge) kinderen nog wel afgeleid doordat er veel verschillende dingen gebeuren in een lokaal. 

Dit is een proces, leerlingen moeten hier nog aan wennen. Ouders stellen voor om bv na de 

kerstvakantie dit nog eens te herhalen. Een tip is dan, dat de leerkrachten de ouders even kort 

introduceren en dat helderder is waar je voor inschrijft, wat je dan te zien krijgt. De ouders 

geven aan dat bij hun kinderen de onderwijsvernieuwing soepel is verlopen. De meeste 

kinderen zeggen er thuis niet zoveel over, dat is meestal een teken dat het wel goed zit.  

We hebben gesproken over hoe we ouders nog meer kunnen informeren en/of betrekken. 

Genoemd is al, een herhaling van het meekijken. Ook de inzet van de Parro app (vervanger 

van Klasbord) biedt mogelijkheden om meer te laten zien. Een informatieavond voor en door 

kinderen wordt wisselend ontvangen. Geopperd wordt om leerlingen een verslag te laten 

maken van een dag op school en dit in de Tovergevogel te zetten.  

Een enquête onder ouders en leerlingen is een goed evaluatie-middel. We hebben gespard 

over de vragen die we dan kunnen stellen. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Gesloten vragen 

met de mogelijkheid tot opmerkingen. Ook wordt gesproken over een informatieavond, bij 

voldoende belangstelling.  

We hebben het ook gehad over de communicatie: Mail, Tovergevogel, Parro en Ouderportaal. 

Ouderportaal is niet zo gebruiksvriendelijk. We gaan de mogelijkheid onderzoeken om meer 

met Parro te doen. Tip: zet bij de Tovergevogel naast het nummer, ook een datum. Dan is het 

gemakkelijker om iets na te zoeken.  

Er waren ook nog een paar vragen over specifieke zaken in een unit. Die hebben we opgepakt 

en met de betreffende leerkrachten besproken. 

De volgende keer (8 januari 2019) starten we om 8.30 uur. Aan het einde van het schooljaar 

evalueren we of ouderpanel tijdens lestijden het meest wenselijk is.  

Op 17 januari komt de bestuurder van Stichting BOOM, Jeroen Zeeuwen, een dag meedraaien 

en meekijken op de Tovervogel. Hij wil dan graag in gesprek met ouders. Vraag aan de leden 

van het ouderpanel, wie daar bij aan wil en kan sluiten (er is nog geen tijdstip bekend). 
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Van de ouderraad 
 

Vanuit de ouderraad: 

Om de school in decembersfeer te brengen, zoeken we dringend helpende handen! Vrijdag 16 

november om 14.30 uur voor Sinterklaas.  

Donderdag 6 december om 19.00 uur voor kerst. 

Vrijdag 21 december om 14.30 uur opruimen van de versieringen.  

Geef je op bij de ouderraad via Emmeke Huibers: ehuibers@live.nl 

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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