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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 
 

Week 16: laatste week schoolfruit 

Dinsdag 9 april:   - Ouderpanel,  

   overleg tussen directie en ouders 09.00 – 10.00 uur 

   - Vergadering MR 

Woensdag 10 april:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

- Opendeurendag; voor iedereen staat de deur open van 

08.45 – 11.45 uur.  

Vrijdag 12 april:   Sport4Kids 

Dinsdag 16 april:   - Informatie avond leerjaar 8 over kamp 

   - Unit 2 voorstelling Tiliander 

   - Route 8, Eindtoets leerjaar 8 

Woensdag 17 april:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

   - Vergadering GMR 

- Route 8, Eindtoets leerjaar 8 

Donderdag 18 april:   - Route 8, Eindtoets leerjaar 8 

   - Afsluiting Jeelo project ‘leren over personen van vroeger’ 

Vrijdag 19 april:   Paasactiviteit 

   Goede Vrijdag 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 18 april 
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Vanuit de school  
 

Schoolfruit week 15 

Deze keer laten we ons verrassen. De levering wordt pas laat bekend gemaakt. 

 

Sport4kids 

Aanvullende informatie op de vorige nieuwsbrief over de sportdag, vrijdag 12 april. 

(hieronder een herhaling van het stukje uit Tovergevogel 14) 

Unit 2, 3 en 4: 

- Laat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets komen. Of kom lopend. Alle scholen van 

Oisterwijk en Moergestel doen mee dus het wordt erg druk op alle locaties.  

- De kinderen nemen zelf fruit, drinken (wellicht een extra flesje om te vullen) en een 

lunchpakketje mee. Er is vandaag geen schoolfruit. 

- De leerkrachten vangen de kinderen op locatie op.  

- Alléén voor unit 4: Kinderen nemen zwemkleding, een handdoek en droge kleding mee. 

Unit 1:  

- De kinderen nemen zelf fruit en drinken mee. Er is vandaag geen schoolfruit.  

 

Een herhaling vanuit de vorige nieuwsbrief: 

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! 

We wensen iedereen een sportieve dag toe! 

 

Jeelo 

Een dringende, herhaalde oproep om hulp! 
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Op donderdag 18 april willen we het Jeelo thema ‘leren van personen van vroeger’ afsluiten 

met een vossenjacht. Hier komen dan de verschillende personages in voor die de kinderen 

gedurende dit project hebben geleerd. 

We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen om verkleed te gaan als een persoon van 

vroeger. We zijn nog wel op zoek naar begeleiders van groepjes! 

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 z.s.m. weten aan Nadia. Email: n.mostafi@stgboom.nl 

 

Afscheid Besarta Sherifi 

Op 12 april nemen we afscheid van Besarta Sherifi, die als onderwijsassistente in unit 2 werkt. 

Besarta werkt al gedeeltelijk bij Humanitas, zij gaat nu volledig bij Humanitas werken. De 

opvolgster van Besarta is Melissa van de Laar. Wij wensen Besarta en Melissa beiden veel 

succes in hun nieuwe werk. 

 

Pasen 

Volgende week vinden er in unit 2, 3 en 4 gastlessen plaats. Daarop volgend worden er 

volgende week palmpaasstokken in de klassen gemaakt. Een palmpaasstok maak je altijd voor 

iemand anders. Iemand in je omgeving die ziek is of het moeilijk heeft. De kinderen zullen 

volgende week een zelfgemaakte palmpaasstok mee naar huis nemen en u kunt dan samen 

kijken aan wie het kind de stok kan geven. Een mooi gebaar op weg naar de Goede Week. 

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, staat voor een deel in het teken van Pasen. 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Tovervogeldag 

We zijn op zoek naar hulpouders!  

Op vrijdag 17 mei is het de verjaardag van de school: De Tovervogeldag! 

Verschillende activiteiten vinden deze dag (de hele dag) plaats op school rondom het thema 

van de dag: Gezond! 

  

Kunt u ons deze dag helpen? Graag aanmelden bij Nienke Barends: barends@hotmail.com  
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