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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 
 

Maandag 21 januari:   Adviesgesprekken leerjaar 8 

   Bezoek leerjaar 7 aan Goed Wonen 

Dinsdag 22  januari:   Adviesgesprekken leerjaar 8 

Woensdag 23 januari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Vrijdag 25 januari:   1e rapport unit 2 t/m 4 

Maandag 28 januari:   Bezoek leerjaar 7 aan Goed Wonen. 

Dinsdag 29 januari:   10 minuten gesprekken unit 2 t/m 4. M.u.v. leerjaar 8 

   Vergadering OR 

Woensdag 30 januari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 31 januari:   10 minuten gesprekken unit 2 t/m 4. M.u.v. leerjaar 8 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 31 januari 

 

Vanuit de school  
 

De beste wensen voor het nieuwe jaar! 

De start in 2019 is inmiddels gemaakt, maar natuurlijk willen we u en uw kinderen via deze 

nieuwsbrief toch ook nog een gelukkig nieuwjaar wensen. Op ook weer een leerzaam jaar! 
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Schoolspullen kwijt? 

Wij merken regelmatig dat leerlingen niet zo zuinig zijn op de spullen die ze van school hebben 

gekregen. Denk aan: pen, gum, liniaal etc etc. Als iets van school kwijt of kapot is, krijgen de 

kinderen eenmalig een nieuw exemplaar. Als het de tweede keer gebeurt moet de 

leerling/ouder de pen/gum/liniaal etc betalen voordat een nieuw exemplaar verstrekt wordt. 

 

Feedbackgesprekken 

Op de Tovervogel hanteren we verschillende manieren om feedback te krijgen van ouders, 

leerlingen en anderen over ons onderwijs, de manier waarop we werken, communiceren, 

activiteiten etc. Dit doen we o.a. door gesprekken met MR en ouderpanel, maar ook 

vragenlijsten en enquêtes. Binnenkort gaan we ouders van leerlingen die in 2018 ingestroomd 

zijn op de Tovervogel uitnodigen om met het MT om de tafel te gaan. We willen dan graag 

horen hoe de eerste periode op de Tovervogel is bevallen. Hoe is de aanmelding en 

kennismaking verlopen? 

Ook gaat Sjannie in de komende weken individuele gesprekken voeren met alle leerlingen uit 

leerjaar 8.  Besproken wordt wat goed gaat op de Tovervogel en welke zaken wat de leerlingen 

betreft nog beter kunnen. Verslagen van de gesprekken kunt u in de Tovergevogel lezen. 

 

Schoolfruit week 4 

De komende week krijgen de kinderen: 

Woensdag: appel 

Donderdag: banaan 

Vrijdag: ananas 

 

10 minuten gesprekken n.a.v. het rapport. 

Inmiddels hebben de ouders van unit 2 t/m 4 via de mail een uitnodiging gekregen om u in te 

schrijven voor de oudergesprekken via ‘Schoolgesprek’. Tot en met dinsdag 22 januari kunt u 

inschrijven! 

Kinderen van leerjaar 8 hoeven zich niet in te schrijven, ook al heeft u wel een mail gekregen. 

 

Van de ouderraad 
 

Hulp met Carnaval 

Op vrijdag 1 maart vieren we op school Carnaval. Hierbij hebben we hulp nodig!  

Kunt u helpen op vrijdag 1 maart van 9.45 uur tot 14.30 uur? Heeft u leuke kwaliteiten die 

deze dag misschien wel van pas kunnen komen, laat het ook gerust weten! 

Graag aanmelden bij Hanneke Withaar: hanneke_v_erp@hotmail.com 
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Ouderbijdrage voor de ouderraad Schooljaar 2018-2019 

 

 

Beste ouder / verzorger, 

 

Ook dit jaar vragen wij weer aan u een vrijwillige bijdrage voor de ouderraad, dit is voor de 

activiteiten die wij jaarlijks samen met het lerarenteam voor uw kind(eren) organiseren. De 

activiteiten die wij zoal organiseren zijn onder andere de herfst- en lenteactiviteit, sinterklaas- 

en kerstactiviteiten, carnaval, het paasfeest, schoolreisje, het Tovervogelfeest en kamp voor 

groep 8.  

Al deze activiteiten worden (mede) gefinancierd uit de ouderbijdrage. Deze bijdrage is dus niet 

bedoeld voor de opvang tussen de middag, maar specifiek voor de leuke dingen door het jaar 

heen. Ook dit jaar is de hoogte van de vrijwillige bijdrage opnieuw niet gewijzigd. 

Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage voor de ouderraad voor u kind aan ons over te 

maken. 

De bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 22,50 per kind.  

(Leerlingen die na 1 januari 2019 instromen, betalen voor een half jaar € 11,25) 

Uiteraard bent u vrij een hoger bedrag aan ons over te maken. We kunnen u verzekeren dat 

alle bijdragen zorgvuldig worden besteed en ten goede komen aan alle leerlingen.  

LET OP: Voor het welslagen van de activiteiten is het van groot belang dat u uw bijdrage zo 

spoedig mogelijk overmaakt op IBAN nummer NL53 RABO  0138.981.574, t.n.v. 

Ouderraad De Tovervogel onder vermelding van naam (voor- en achternaam!) van uw 

kind(-eren) en de groep waarin uw kind(-eren) zit(ten). 

Zo kunnen wij er samen met u voor zorgen dat alle kinderen van De Tovervogel een gezellig 

jaar tegemoet gaan! 

 

Alvast hartelijk dank. 

Namens de Ouderraad van De Tovervogel 

PS: Mocht u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn deze bijdrage te voldoen, 
neem dan a.u.b. contact op met de directie van de school, telnr. 013-5234236.Tevens is 
bij de directie een specificatie van de uitgaven per activiteit op te vragen.  
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