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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 16 februari t/m 1 maart  2019 
 

Maandag 18 februari:   Vergadering GMR 

Woensdag 20 februari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Nationale voorleeswedstrijd in de Tiliander voor 4C 

Woensdag 27 februari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Vrijdag 1 maart:   Carnavalsviering. 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 28 februari 

 

Vanuit de school  
 

Vertrouwenspersonen                                                                                                     

Op school zijn Esther Wuijten en Nancy Kogels de vertrouwenspersonen. Vorige week zijn 

hebben uitgelegd wat een vertrouwenspersoon precies is en aan de hand van een filmpje laten 

zien wanneer de vertrouwenspersoon ingeschakeld kan worden. De kinderen weten nu waar ze 

terecht kunnen en dat er tijd wordt vrijgemaakt voor een gesprekje, als dat nodig is. Ook 

kunnen ze een briefje achterlaten in de speciale brievenbus op school met hierop hun naam en 

groep. 

In de schoolgids vindt u meer informatie over de taken van de vertrouwenspersoon. Mocht u of 

uw kind de hulp nodig hebben van de vertrouwenspersoon, dan kunt u contact opnemen met 

een van hen via de brievenbus of via een mailtje naar   e.wuijten@stgboom.nl   of 

n.kogels@stgboom.nl 
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Een dringende oproep!! 

We zijn echt hard op zoek naar overblijfkrachten! Ook om stand-by te staan voor eventuele 

vervanging. Meld je aan bij c.claassen@stgboom.nl 

Carnaval 

Op vrijdag 1 maart vieren we met de kinderen Carnaval: creatief bezig zijn, dansen en dingen 

naar keuze doen. 

De kinderen mogen verkleed naar school komen. Gelieve geen confetti, spuitconfetti en 

zwaarden/geweren die passen bij de outfit mee te geven. 

De schooltijden zijn zoals anders op vrijdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. 

Oisterwijk eert oorlogsslachtoffers 

In unit 4 worden er de komende weken gastlessen gegeven over ‘Struikelstenen’. 

We vragen de kinderen daarna of er interesse is om bij de plaatsing van de struikelstenen 

tegenover de school aanwezig te zijn. Een bijzondere gebeurtenis!  

U leest er onderaan in de nieuwsbrief meer over. 

Schoolfruit week 8 

Woensdag: een mandarijn 

Donderdag: komkommer 

Vrijdag: appel 

Vanuit de ouderraad: 
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Schoolvoetbaltoernooi 

Beste ouders/verzorgers, 

Het schoolvoetbal toernooi voor de groepen 6, 7 en 8 komt er weer aan. Exacte data volgt 

zodra wij deze hebben ontvangen van de KNVB maar zal plaats vinden in de mei vakantie.  

Om ook dit jaar weer sportief deel te kunnen nemen aan dit toernooi zijn wij op zoek naar 

organisatie talenten om dit tot een succes te brengen.  

Ben jij of ken jij een voetbal liefhebber in hart en nieren en ben je bereid om tijdens de mei 

vakantie 3 dagen het toernooi te begeleiden en vooraf aan het toernooi de organisatie en team 

indeling, deze wordt samen met een OR lid gemaakt, op je te nemen? Meld je dan aan op 

email adres: ouderraad.detovervogel@stgboom.nl  

LET OP!! Zonder hulp en organisatie van ouders kunnen wij geen deel nemen aan dit toernooi 

voor de groepen 6, 7 en 8. 

We zien de aanmeldingen met plezier tegemoet.  

 

Vanuit de omgeving  
 

Lezing over het ‘Hoogsensitieve kind’  
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Datum: Donderdag 14 maart 2019  19.30-21.15 uur 

Locatie:  Streek café de Drie Vennen- Klein Oisterwijk  

Adres: Oirschotsebaan 6 Oisterwijk  

Toegang:  €7,50 incl. onbeperkt koffie of thee (betaling bij binnenkomst) 

 

In de lezing komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Kenmerken van hoogsensitiviteit Hoe kunnen kinderen, zowel op school als thuis, 

omgaan met hun hooggevoeligheid en hoe kunnen hun ouders en leerkrachten hen 

daarin ondersteunen? 

- Prikkelmijdend en prikkelhongerig gedrag 

- Prikkelverwerking en stressreductie 

- Communiceren met je hoogsensitieve kind 

- Beelddenken 

In de lezing is er ruimte voor vragen en maak je kennis met enkele tools uit de training van 

Sensikids. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor de begeleiding van hoogsensitieve 

kinderen. Binnen La Cour wordt o.a. deze methodiek gebruikt om kinderen te begeleiden. 

 Meld je aan via: info@lacourcoaching.nl 
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Oisterwijk eert oorlogsslachtoffers                           

Kunstenaar Demnig legt op 12 maart 11 Struikelstenen 

Stelt u zich eens voor, dat u morgen plotseling door een stel gewapende mannen ruw uit huis 

gehaald wordt om vervolgens nooit meer terug te keren. Dat overkwam 22 joodse mensen in 

Oisterwijk tijdens de 2e wereldoorlog. 

In Oisterwijk is de werkgroep Struikelstenen Oisterwijk in 2017 van start gegaan, met als doel 

aandacht te vragen voor deze mensen die in de kern Oisterwijk en Heukelom hebben gewoond 

en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en omgekomen in een 

concentratiekamp. 

Herinnering 

Gunther Demnig, Duits kunstenaar, is initiatiefnemer van Stolpersteine, zoals de struikelstenen 

door hem genoemd zijn. Ze worden wereldwijd gelegd voor huizen waar mensen vanwege hun 

geloof, huidskleur of geaardheid, zoals joden, zigeuners, homo’s, en gehandicapten, tijdens de 

tweede wereldoorlog zijn opgepakt. Gunter Demnig zegt zelf over Stolpersteine: “Het is een 

tastbare herinnering waarover je met je hoofd en je hart struikelt en waarvoor je moet bukken 

om ze te lezen”. Hij haalt ook een oud gezegde uit de Joodse Talmoed aan als hij zegt: “Een 

mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten”. Op 12 maart 2019 komt Gunter Demnig zelf 

de eerste 11 stenen leggen op 4 verschillende locaties in Oisterwijk. 

Struikelstenen 

In september 2017 zijn de 22 struikelstenen voor Oisterwijk besteld. De stenen zijn inmiddels 

in productie genomen. De kubusvormige stenen van 10 bij 10 cm zijn voorzien van een 

messing plaatje met daarop de naam van het slachtoffer, zijn of haar geboortejaar, het jaar 

van deportatie en de datum waar hij of zij is omgekomen. De stenen worden in het trottoir 

aangebracht voor de woning waarin het slachtoffer woonde. 
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Vermist 

Er is veel werk verzet door de werkgroep ”Struikelstenen Oisterwijk”. Allereerst moest 

vastgesteld worden voor welke mensen een steen zou worden gelegd. In Oisterwijk waren het 

alleen joden. Van alle slachtoffers bleek een klein dossier te zijn bijgehouden door het Rode 

Kruis in Den Haag. Uit die dossiers bleek hoe familieleden soms wanhopig op zoek waren naar 

hun vermiste verwanten. 

De werkgroep achterhaalde zoveel mogelijk familieleden van de slachtoffers. Op die momenten 

werd duidelijk wat de impact was van het leggen van de struikelstenen. Veel familieleden 

waren aangenaam verrast dat na zoveel jaren hun omgekomen verwanten nog niet vergeten 

zijn. Inmiddels hebben zich al 27 familieleden aangemeld om aanwezig te zijn bij de 

steenlegging. 

Waar 

De familieleden worden op 12 maart 2019 ontvangen bij de Leerfabriek waar veel slachtoffers 

een relatie mee hadden. Om 13.30 uur zijn Oisterwijkers welkom bij een ontvangst door de 

Burgemeester op het Raadhuis en om 14.30 uur begint de ceremonie in de George Perklaan 

met aansluitend het leggen van de stenen door Gunter Demnig. 

Voor wie 

In de George Perklaan voor nr. 7 worden 5 stenen gelegd voor Hans May, Hermine Elsas-

Gluck, Siegfried Kanstein , Elisabeth Kanstein-Wolff en Cato Wolff. Op huisnummer 15 wordt 1 

steen gelegd voor Franz Ferdinand Oppenheimer. Voor Peperstraat 18 worden 2 stenen gelegd 

voor Otto Rosenbaum en Sarah Stephanie Rosenbaum-Vogel. 

Voor de woning Schoolstraat 18 komen 3 stenen te liggen voor Friedrich Mayer, Otto 

Max Mayer, en Erna Mayer-Oppenheimer. Dit is recht tegenover basisschool de 

Tovervogel. De school grijpt de bijzondere gelegenheid aan om er een schoolproject 

te maken rondom dit thema. 

In 2020 worden de overige 11 struikelstenen gelegd bij 6 andere adressen. De werkgroep is 

voornemens een struikelstenen route uit te zetten en ook een boek uit te geven. Zo zullen de 

Joodse slachtoffers uit Oisterwijk niet vergeten worden. 

secretariaat Struikelstenen Oisterwijk: emailadres: struikelstenen@oisterwijkinbeeld.nl 

voorzitter: Sjef van den Bijgaart 

tel: 06-11 47 80 71 
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Carnavalsmaandag Kindermiddag c.v. De Zotte Mulders 

Carnavalsvereniging De Zotte Mulders bestaat in 2019, 50 jaar. 

Dit willen ze o.a. vieren met een kindermiddag op carnavalsmaandag 4 maart in zaal ’t 

Molentje, Kerkstraat 116 Oisterwijk 

Op deze kindermiddag hebben ze de welbekende KWINTIJNS CARNAVAL KINDERSHOW 

geboekt voor jullie! 

Kom naar ’t Molentje van plezier en laat je meeslepen in deze weergaloze carnavalsshow, vol 

hectische wedstrijden en vrolijke spellen. 

Alle cowboys en indianen doen een dans op het podium en er ontstaat een grote hectiek 

tijdens de punaise polonaise. Daarnaast draait Kwijntijn natuurlijk de laatste carnavalskrakers. 

Het dak móet eraf! 

Kwintijn heeft de fijner nuances van het carnavalsfeest in Brabant geleerd, niet mokken, lekker 

hossen! Kwintijn’s Carnavalsshow is een grandioos carnavalsfeest waarbij de confetti nog 

weken uit je oren komt. 

Daarbij is er nog gratis snoep en ranja, en kindermunten. 

Tot ziens bij De Zotte Mulders! 

 

Carnaval knutselmiddag bij de Waterhoef 

27 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur organiseert De Waterhoef Jeugd een knutselmiddag. 

We maken dan Carnavalsmaskers. Entree €3,00 per kind, incl. ranja, wat lekkers en 

knutselmaterialen.  

Aanmelden via: waterhoefswingt@gmail.com 

Er hangt een poster in de hal van de school voor meer informatie. 
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