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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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

 

Agenda van 22 december 2018 t/m 18 januari  2019 
 

KERSTVAKANTIE 22 DECEMBER 2018 T/M 6 JANUARI 2019 

 

Dinsdag 8 januari:   Ouderpanel, overleg tussen directie en ouders. 

   09.00 – 10.00 uur 

Woensdag 9 januari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 10 januari:   Vergadering MR 

Maandag 14 januari:   Activiteit Mad Science unit 3 en 4 

Dinsdag 15 januari:   Voorstelling Tiliander unit 1 

Woensdag 16 januari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 17 januari 

 

Vanuit de school  
 

Oproep ouders voor gesprek met Jeroen Zeeuwen 

Jaarlijks bezoekt Jeroen Zeeuwen, bestuurder van Stichting BOOM, onze school. Dit jaar is dat 

op donderdag 17 januari. Jeroen bezoekt dan klassen, neemt deel aan allerlei activiteiten en 

voert allerlei gesprekken. 

Dit jaar wil hij (zoals hij al vaker heeft gedaan) in gesprek met ouders. Dat gesprek vindt 

plaats om 10.00 uur. 
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Mocht u belangstelling hebben om aan te sluiten, laat het dan weten aan Sjannie Spijkers 

s.spijkers@stgboom.nl 

Nieuwe oordopjes  

Na de kerstvakantie krijgen de kinderen van unit 2, 3 en 4 een nieuw setje oordopjes. Deze 

kunnen ze dan gebruiken voor hun Chromebooks. Deze oordopjes passen netjes in hun la. 

Mochten deze oordopjes verloren of kapot gaan, kan uw kind bij zijn/haar juf of meester een 

nieuw setje oordopjes kopen voor €1,-. Als ze verloren of kapot zijn, mag u ook zelf oordopjes 

aanschaffen voor uw kind. Let u er hier wel op dat ze in de la passen. 

 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 

Uiteraard willen we u en uw kinderen vast een hele fijne vakantie, gezellige feestdagen en een 

goed begin van 2019 wensen.  

We hopen u morgen nog te zien tijdens de viering in de kerk om 11.00 uur en/of met de Sing-

a-long in de grote gymzaal om 13.45 uur! 

 

Tot ziens in 2019! 

 

Van de ouderraad 

Opruimen Kerst 

Vanwege weinig aanmeldingen voor het opruimen van de kerstversiering is, in overleg met de 

school, besloten de versiering maandag 7 januari om 19.30 uur op te ruimen. Daar hebben we 

uw hulp natuurlijk bij nodig! Helpt u ons met frisse zin de school te ontkersten? Graag 

vernemen wij uw aanmelding hiervoor op mailadres pothovendiana@gmail.com  

Vanuit de wijk 
 

Beste ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8  

Wat weet U over de HPV vaccinatie, of te wel de “prik tegen baarmoederhalskanker”.  

Moeten we onze dochter wel of niet laten vaccineren?  

Er zijn inmiddels zoveel ‘feiten en fabels’ dat ouders door de bomen het bos niet meer zien. Als 

moeder en ouder snap ik de twijfels. Als gynaecoloog word ik echter dagelijks geconfronteerd 

met de ziektes die door HPV veroorzaakt worden.  

Ik ben Margreet Plaisier, moeder van 3 kinderen op basisschool De Bunders en werkzaam als 

gynaecoloog. Samen met Danny Wintermans, huisarts, en collega gynaecoloog Marieke Smink, 

organiseer ik een informatieavond over de voor- en nadelen van de HPV vaccinatie.  
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We hopen dat jullie na deze informatieavond een weloverwogen beslissing kunnen nemen over 

de HPV vaccinatie.  

Omdat jongens een aandeel hebben in het verspreiden van HPV, zijn de ouders van zowel 

jongens als meisjes van harte welkom.  

Graag aanmelden via mailadres: informatiehpv@gmail.com  

Wie: ouders van leerlingen uit groep 7 en 8  

Datum: maandag 21 januari 2019  

Locatie: trefcentrum De Bunders (in basisschool De Bunders) Frans Halsstraat 32,  

5062 LK Oisterwijk  

Aanvang: 20.00 uur.  

Met vriendelijke groet,  

Margreet Plaisier. 
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