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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 23 maart  t/m 5 april 2019 
 

25 t/m 29 maart week van het geld. In unit 4 zijn er gastlessen 

Woensdag 27 maart:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

- Gevonden voorwerpen  

Vrijdag 29 maart:   Tovervogelviering 13.45 – 14.15 uur 

   Stamgroepen 2a, 3d, 3a en 4b 

   De ouders zijn van harte welkom 

Dinsdag 2 april:   - Nationale buitenlesdag 

   - 10 minuten gesprekken unit 1 

Woensdag 3 april:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 4 april:   - 10 minuten gesprekken unit 1. 

   - Schriftelijk verkeersexamen leerjaar 7 

Vrijdag 5 april:   - Tovervogelviering; 13.45 – 14.15 uur 

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

   De ouders zijn van harte welkom 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 4 april 

Vanuit de school  
 

Gevonden voorwerpen 

Komende woensdag, 27 maart, zullen de gevonden voorwerpen weer uitgestald worden in de 

hal van de school. Neemt u een kijkje?! 

Spullen die blijven liggen gaan weg! 
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Boomplantdag stamgroep 2b 

Woensdag 13 maart was het Boomplantdag. Stamgroep 2b heeft toen samen met de 

wethouder een nieuwe boom geplant op de begraafplaats bij het Kreishof. Daarna hebben ze 

een drankje en gezonde traktatie genuttigd. Toen op weg naar de Kuiperstraat want daar 

moesten nog veel bomen worden geplant. Het weer viel niet mee, regen en kou, maar de 

kinderen hebben erg hard gewerkt. Na afloop kreeg iedereen nog een schepje mee naar huis.   

 

Studiemiddag 27 maart 

Op woensdagmiddag 27 maart staat een studiemiddag gepland met als thema: Autonomie 

verlenen. 

Ellen Emonds gaat die middag samen met ons aan de slag met dit onderwerp. 

De autonomie ondersteunde leerkrachtstijl: geef kinderen het stuur in handen. 

Hoe laten we de kinderen zo snel en veel mogelijk zélf doen wat ze zélf kunnen? Dat vraagt 

om een omgeving, een aanbod en bovendien een leerkrachtstijl die kansen op betrokkenheid 

en welbevinden vergroot, zodat alle kinderen (nóg meer) mee gaan doen in de groep en leraar 

en leerling elkaars steunbron worden. 

 

In de ochtend is er gewoon les, de kinderen zijn dus niet vrij op die dag. 

Na de studiemiddag zullen we u nader informeren over het inhoudelijke vervolg van deze 

studiemiddag. Ook zullen we dan terugkomen op de uitslagen van de evaluaties/enquêtes 

onder team, leerlingen en ouders en de vervolgstappen. 

 

Jeelo 

Zoals u weet zijn wij inmiddels met het 1e project van Jeelo gestart: “ leren van personen van 

vroeger”. Alle groepen zijn hier nu erg enthousiast mee bezig. Sommige leerlingen hebben 

zelfs al een bezoek gebracht aan een museum, erg leuk! 

 

 

 

 

We willen het thema graag op donderdagmiddag 18 april afsluiten met een leuke vossenjacht. 
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Hier komen dan de verschillende personages in voor die de kinderen gedurende dit project 

hebben geleerd. 

 

Nu hebben wij nog ouders, opa`s, oma`s nodig die tijdens de vossenjacht verkleed willen zijn 

als één van de onderstaande personages óf die groepjes van ongeveer 10 kinderen willen 

begeleiden en dus willen meelopen tijdens de vossenjacht. 

 

De volgende personages komen tijdens de vossenjacht aan bod: Anne Frank, Annie M.G. 

Schmidt, Vincent van Gogh, Rembrandt, Michiel de Ruyter, Willem van Oranje, Napoleon, 

Samuel van Houten en Karel de Vijfde. 

 

De eerste groepjes kinderen vertrekken om 12.30 uur vanuit school. Zij zullen dan een route 

afleggen rondom de school en komen dan langs alle personen van vroeger. Als ze dan bij een 

persoon van vroeger aankomen, moeten ze een aantal vragen goed beantwoorden die de 

persoon stelt, bijv: “wie ben ik?, “wat kun je over mij vertellen?”, etc. Vervolgens lopen de 

kinderen weer verder en gaan op zoek naar een volgend persoon van vroeger. Vervolgens 

komen alle groepjes kinderen weer terug op school. De vossenjacht eindigt als alle groepjes 

zijn geweest, dit zal ongeveer om 14.00 uur zijn. 

 

Mocht u zich willen aanmelden als hulpouder om mee te lopen met een groepje óf verkleed te 

komen als een personage, laat dit dan a.u.b. vóór dinsdag 2 april weten aan Nadia. Email: 

n.mostafi@stgboom.nl 

 

Wij hopen op veel leuke reacties van mensen die ons graag willen helpen! 

 

Inmiddels is ook het tweede thema van Jeelo al bekend; dit thema heet “zorgen voor jezelf en 

anderen”. Wij zullen hier op dinsdag 7 mei, na de meivakantie mee gaan starten. In de bijlage 

kunt u meer informatie vinden over dit nieuwe thema zodat u weet wat uw kind dan gaat 

leren. 

 

Voor dit nieuwe thema zijn wij op zoek naar ouders die zich in het onderstaande stukje 

herkennen met hun bedrijf, stichting o.i.d. en ons zouden willen helpen. 

 

De GGD, een lifestyle coach of een sportinstructeur verzorgt een activiteit over gezond eten en 

meer bewegen. Kinderen bezoeken een gezondheidscentrum, waar een huisarts, diëtist of 

fysiotherapeut vertelt over de werking en de verzorging van het menselijk lichaam. Een trainer 

sociale vaardigheden of een instantie tegen pesten verzorgt een workshop over het opkomen 

voor jezelf en anderen. 

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef


Donderdag 21 maart 2019                Nr. 14 
 

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 

 

4 

 

Mocht u uw hulp willen aanbieden voor het nieuwe thema: “zorgen voor jezelf en anderen”, 

laat dit dan a.u.b. weten aan Nadia. Email: n.mostafi@stgboom.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Werkgroep thematisch werken 

 

Schoolfruit week 13 

Woensdag, Galia meloen 

Donderdag, appel 

Vrijdag, ananas 

 

Sport4kids 

Vrijdag 12 april is het sportdag. De jaarlijkse sport4kids, geregeld vanuit de gemeente, voor 

alle scholen in Oisterwijk en Moergestel.  

Voor u vast handig om te weten: 

Unit 1: de kinderen zijn om 8.30 uur op school. De kinderen gaan vanuit school, met auto’s 

naar RKSV Oisterwijk op sportpark D’n Donk. Om 12.00 uur zijn ze weer terug op school en 

eindigt hun schooldag. De kleuters zijn dus om 12.00 uur uit! Mocht dit een probleem zijn dan 

kunnen de kinderen tot 14.30 uur op school blijven. We horen dit dan graag van u! 

Unit 2: Om 8.45 uur verwachten we de kinderen op het Taxandria terrein. Om 14.45 uur kunt 

u de kinderen daar weer ophalen. 

Unit 3: Om 9.15 uur verwachten we de kinderen bij De Oysters. Om 15.15 uur kunt u de 

kinderen daar weer ophalen. 

Unit 4: Om 9.15 uur verwachten we de kinderen bij Staalbergven. Om 15.15 uur kunt u de 

kinderen daar weer ophalen. 

Mocht uw kind naar de BSO gaan vandaag?! Neemt u zelf contact op met de BSO om deze 

tijden en locaties door te geven! 

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over deze sportieve dag! 

 

Informatie vanuit Farent (voorheen Juvans)  

Beste ouders/ leerkrachten, 

Na ruim 5 jaar met veel plezier schoolmaatschappelijk werker/ schakelfunctionaris te zijn 

geweest op jullie school, zal ik per 1 maart  mijn taak overdragen aan mijn collega Emel Celik. 

Ik blijf werkzaam binnen Farent en het Sociaal Team Oisterwijk, maar dan als 

jeugdprofessional. Via deze weg wil ik iedereen erg bedanken voor de prettige samenwerking! 
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We willen Emel van harte welkom heten als schakelfunctionaris op de Tovervogel! Emel is elke 

woensdag te vinden op de Tovervogel van 10.30-13.00u. U kunt bij haar terecht met vragen 

over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Wat de schakelfunctionaris u kan bieden: 

 een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken. 

 consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind. 

 korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt. 

 opvoedingsbegeleiding. 

 advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a.s op het gebied van 

echtscheidings-, verwerkings-, of gezinsproblematiek. 

 in kaart brengen wat er nodig is. 

 indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding. 

 

Emel Celik - maatschappelijk werker 

Blokshekken 3, 5061 HA Oisterwijk 

088 – 023 75 00 

06-43359026 | emelcelik@farent.nl | [www.farent.nl]www.farent.nl 

Aanwezig op b.s. de Tovervogel: woensdag 10.30-13.00u 

Per 1 januari zijn Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Welzijn Divers samen 

Farent.  

 

Vanuit de omgeving  

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef


Donderdag 21 maart 2019                Nr. 14 
 

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 

 

6 

 

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef

