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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 
 

CARNAVALSVAKANTIE 2 T/M 10 MAART 

Van 11 t/m 15 maart controle luizen 

Dinsdag 12 maart:   - Vergadering OR 

   - Opening Jeelo thema 'leren van personen van vroeger'  

   - Struikelstenen worden gelegd 

Woensdag 13 maart:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

- Boomplantdag unit 2b  

Vrijdag 15 maart:   - Staken, de school is dicht. 

Woensdag 20 maart:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 21 maart:   - Kangoeroewedstrijd, internationale rekenwedstrijd. 

Vrijdag 22 maart:   - Tovervogelviering; 13.45 – 14.15 uur 

   Stamgroepen 1a, 2b, 3c en 4c 

   De ouders zijn van harte welkom 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 21 maart 

 

Vanuit de school  
 

Feedbackgesprekken ouders van leerlingen die in 2018 zijn ingestroomd. 

Datum: 11 februari 2019 

In het jaar 2018 zijn 34 nieuwe leerlingen ingestroomd op de Tovervogel. De meeste 

leerlingen zijn in dit jaar begonnen in groep 1/2 omdat zij vier jaar zijn geworden. Ook zijn er 
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een aantal leerlingen in hogere groepen ingestroomd, omdat zij vanwege een verhuizing of 

schoolwissel op de Tovervogel zijn gekomen. 

Zoals ieder jaar hebben we ook dit keer de ouders van deze leerlingen uitgenodigd om ons 

feedback te geven ten aanzien van hun bevindingen. We horen graag wat we goed doen, zodat 

we dat kunnen blijven doen. We krijgen ook graag tips over de zaken die we nog kunnen 

verbeteren. 

Op 5 en 12 februari hebben de feedbackgesprekken plaatsgevonden. Er zijn in totaal 4 ouders 

gekomen. Daarnaast heeft nog 1 ouder via de mail feedback gegeven. 

De ouders zijn over het algemeen positief over de school en het team. Er wordt waardering 

uitgesproken over de kennismakingsgesprekken en rondleiding door de directie, over de 

ontvangst in de eerste schoolweken door de leerkracht en over de informatie en communicatie 

door de leerkrachten in zijn algemeenheid. 

Specifiek werd genoemd dat het feit dat leerkrachten tijdens de rondleiding even de moeite 

nemen om een hand te geven en kort even uit leggen wat ze aan het doen zijn, enorm werd 

gewaardeerd door alle ouders. 

Tips die we hebben gekregen en waar we als school op in gaan zoomen en afstemmen: 

* Bij een verhuizing later in het jaar de informatie die eerder is gecommuniceerd en alsnog 

belangrijk is, verzamelen en versturen. 

* Frequentie van contact en informatieverstrekking niet te ver uit elkaar laten lopen bij 

startende leerling. 

* Leerlingen die een dagje mee komen draaien goed informeren over de leerkracht die 

hem/haar ontvangt. Leerkracht geeft even volle aandacht aan bezoekende leerling. 

Wij willen de ouders die de moeite hebben genomen om deel te nemen aan de gesprekken of 

die op een andere wijze feedback hebben gegeven heel hartelijk bedanken 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019/2020 

1e schooldag 19 augustus 2019 

Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020 

2e Paasdag 13 april 2020 

Mei/tulpvakantie 20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag 1 juni 2020 

Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 

Studiedagen zijn nog niet opgenomen in dit rooster. Die worden later in het schooljaar bekend 

gemaakt 
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Geboorte Beau 

Op vrijdag 15 februari is Beau geboren, zoon van Esther en Rob en broertje van Mara en Eva.  

Moeder en zoon maken het goed.   

 

Wat is Jeelo? 

Na de carnavalsvakantie starten we met thematisch werken: Jeelo. 

 

Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving. 

Jeelo heeft 12 projecten. Al deze projecten hebben de beleving van het kind en de directe 

leefomgeving van het kind als uitgangspunt: 

Wat is de belevingswereld van het kind? 

Wat valt er te leren in de nabije omgeving van de school? 

Wat is maatschappelijk relevant voor de toekomst van het kind? 

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, verkeer, tekenen, 

handvaardigheid en drama komen geïntegreerd aan de orde. Ook is er aandacht voor taal en 

rekenen. 

Elk project duurt ongeveer 6 weken. In die 6 weken werken alle groepen tegelijk aan het 

project. De kinderen werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een 

projectresultaat volgens vooraf gestelde eisen. Daarbij betrekken wij organisaties uit de 

omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed projectresultaat. 

 

Voorleeswedstrijd 2019  

Woensdag 20 februari mocht ik meedoen met de voorleeswedstrijd in de Tiliander. 

Het was een hele leuke en spannende dag. Ik was als eerste, dat was echt heel spannend toen 

ik daar zat voor te lezen. De zaal was donker en ik zat in de stoel, het ging heel erg goed. Ik 
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vond ze allemaal echte kampioenen. Maar er kan er maar 1 winnen. Ik was niet eerste maar 2e 

geworden. Mij maakt het niets uit. Ik ben blij hoe het gegaan is en het hoefde niet beter.  

 

 

Wij zijn op zoek naar jou! 

 

Per 1 augustus 2019 is de OPR op zoek naar 6 nieuwe leden: 

- 1x personeelslid + 1x ouder/verzorger regulier onderwijs; 

- 1x personeelslid + 1x ouder/verzorger speciaal basis onderwijs; 

- 1x personeelslid + 1x ouder/verzorger speciaal onderwijs; 

 

Wat doet een OPR lid? 

In het samenwerkingsverband Plein013 werken reguliere basisscholen, de scholen voor 

speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) uit de regio 

Tilburg samen. Ze zorgen er voor dat alle kinderen in de regio het onderwijs en de onder-

steuning krijgen die ze nodig hebben. In het ‘ondersteuningsplan’ staan de afspraken over hoe 

de schoolbesturen van de scholen zorgen voor een passend aanbod voor alle kinderen.  

De leden van de OPR: 

1. praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor 

begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 

2. denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan 

worden; 

3. bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen; 

4. bouwen kennis op over Passend Onderwijs. 
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Voor meer informatie zie:  

http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/  

 

Tijdsinvestering 

De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor de vergadering 

de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er bepaalde 

actiepunten uitgevoerd moeten worden.  

 

Vergoeding 

Ouders/verzorgers: Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per 

vergadering. 

Personeel: Personeelsleden krijgen 60 uren vergoeding binnen hun normjaartaak. 

 

Interesse? 

Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf vóór 8 april 2019 aan via het mailadres 

s.metsaars@plein013.nl. De kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging om een korte 

persoonlijke motivatie op te stellen, welke zal worden toegevoegd aan de kieslijst. 

 

Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding dan zal er een verkiezing 

plaatsvinden. Op 22 april 2019 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst. De uitslag en nieuwe 

leden van de OPR zullen bekend gemaakt worden in de week van 17 juni 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie OPR Plein 013 
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Vanuit de ouderraad 
 

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. 

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

niet bedoeld voor de opvang tussenmiddag, 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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Schoolvoetbaltoernooi 

Onderstaande heeft u al eerder kunnen lezen, maar een herhaalde oproep is nodig anders kan 

het niet doorgaan voor deze kinderen.  

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  
 

Proeflessen bij Tennisclub Teco 

Vorige week donderdag en vrijdag hebben de kinderen op school een proefles tennis gehad 

van Tennisschool Gijs . 

Kinderen die naar aanleiding hiervan zin hebben kunnen zich aanmelden voor een paar 

proeflessen bij Tennisclub Teco. 

1e les: maandag 11 maart (groep 2-5  van 17.00-18.00uur, groep 5-8 van 18.00-19.00uur)    

   2e les: maandag 18 maart  (groep 2-5  van 17.00-18.00uur, groep 5-8 van 18.00-19.00uur)  

 3e les:  maandag 25 maart (groep 2-5  van 17.00-18.00uur, groep 5-8 van 18.00-19.00uur) 

Deze proeflessen zijn geheel gratis en vrijblijvend, sportkleding is aan te raden, rackets 

hebben wij! De kinderen die mee willen doen kunnen zich 

 aanmelden via info@tennisschoolgijs.nl! 

Met vriendelijke groet, Ton van Rijthoven (TSG) 

 

 

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef
mailto:ouderraad.detovervogel@stgboom.nl
mailto:info@tennisschoolgijs.nl


Donderdag 28 februari 2019                Nr. 13 
 

Meer nieuws uit onze wijk? Kijk op Wijknieuws Waterhoef!  http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/ 

 
Of like en volg de facebookpagina van Wijknieuws Waterhoef: https://www.facebook.com/waterhoef 

 

9 

Webinar relationele en seksuele opvoeding 4 t/m12 jaar voor ouders 

Woensdag 13 maart 19:30 uur 

Relaties en seksualiteit maakt deel uit van de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van een 

kind. Hoe kun je als ouder een kind voor deze thema’s ondersteunen? En hoe besteden 

basisscholen aandacht aan dit thema? 

Wil je meer weten over dit webinar en/ of wil je je aanmelden, ga dan naar deze 

link: https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-

kinderen . 

 

Webinar relaties en seksualiteit bij kinderen 

ggd-west-brabant.webinargeek.com 

Je kunt aan webinars deelnemen vanuit bijna elk apparaat,  

zolang je over een (stabiele) internet connectie beschikt.  

Aanbeveling de meest optimale manier om een webinar te  

volgen is vanuit een desktop of laptop computer met  

de Google Chrome browser. Ondersteunde apparaten en  

browsers 

Het webinar bekijken is gratis. Als het je niet lukt om het webinar live te bekijken, dan Met 

vriendelijke groeten, 

  

Anita Knaapen 

Jeugdverpleegkundige GGDHvB 

JGZ-team Oisterwijk 
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