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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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

 

Agenda van 18 april t/m 7 juni 2019 
 

Dinsdag 21 mei:    - 2c gaat naar de duinen 

Woensdag 22 mei:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

   - Vergadering MR  

Donderdag 23 mei:   - Een voorstelling in de speelzaal rondom ons thema voor 

unit 1 

Woensdag 29 mei:   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 30 mei:   - Hemelvaartsdag  

Vrijdag 31 mei:   - Vrije dag 

   - schoolvoetbaltoernooi leerjaar 3, 4 en 5 

Maandag 3 juni:   - Kamp Leerjaar 8 

   - Het bewaarde land voor leerjaar 5 

Dinsdag 4 juni:   - Kamp Leerjaar 8 

   - Suikerfeest 

Woensdag 5 juni:   - Kamp Leerjaar 8 

   - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 6 juni:   - Kamp Leerjaar 8 

   - Praktische verkeersexamen leerjaar 7 

   - Dag van het overblijven 

   - Vergadering GMR 

Vrijdag 7 juni:   - Kamp Leerjaar 8 
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Volgende Tovergevogel verschijnt op 6 juni 

 

Vanuit de school  
 

Jeelo/Gezonde school vignet 

Op woensdag 12 juni wordt het Jeelo thema ‘zorgen voor jezelf en anderen’ afgesloten. 

We gaan ons behaalde ‘Gezonde School vignet’ onthullen aan het einde van de ochtend. 

De GGD en wij als school zijn een jaar geleden begonnen met de aanvraag. Daarvoor hebben 

we veel papierwerk en bewijsmateriaal moeten verzamelen. Nu we het vignet behaald hebben 

en het zeer past bij het Jeelo thema, pakken we dit samen in de afsluiting van het thema. We 

hopen nog even dat er iemand van de gemeente bij kan zijn. We zijn tenslotte de enige school 

van Oisterwijk die voor 3 jaar dit Vignet mogen behouden! U hoort in de volgende nieuwsbrief 

wat er precies staat te gebeuren. Einde van de ochtend kunt u er in ieder geval bij zijn! 

 

Ouderochtend 

Om vast in uw agenda te zetten: Woensdag 26 juni van 10.30 – 12.00 uur. 

Om het jaar gezellig met alle ouders af te sluiten! U wordt verwend met een kopje koffie of 

thee en een hapje. Alle kinderen bedanken u op een verrassende manier. 

 

Klassenfoto’s 

Gisteren zijn de klassenfoto’s gemaakt. Aanstaande maandag komt er op iedere deur van het 

klaslokaal de foto van die klas te hangen. U kunt de foto bijbestellen door 3€ aan de eigen 

leerkracht te geven. Graag betalen vóór Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei! 

  

De laatste schoolweken op een rij 

De laatste schoolweken gaan er dit jaar iets anders uitzien dan anders. We spreiden enkele 

activiteiten rondom het einde van het schooljaar wat uit elkaar om wat meer rust in de school 

te brengen. Dit staat nog niet in de kalender die u begin van het schooljaar heeft gekregen. 

Belangrijk dus om dit te veranderen/noteren! De ouders van leerjaar 8 zijn uiteraard al wel 

van vele activiteiten op de hoogte. 

Donderdag 20 juni: Doorschuifuurtje (kennismaken met de nieuwe leerkracht) De leerlingen 

van leerjaar 8 hebben dan hun kennismaking op het Voortgezet onderwijs. 

Vrijdag 28 juni: De jongste leerlingen van de school mogen naar de voorstelling van leerjaar 

8: de musicalliedjes.  

Leerlingen van leerjaar 8 krijgen hun tweede rapport. 

Maandag 1 juli: De musical voor de rest van de leerlingen van de school. 

Dinsdag 2 juli: De musicalavond voor de ouders, broers en zussen van kinderen in leerjaar 8 

Woensdag 3 juli: De kinderen van leerjaar 8 nemen afscheid van de school. Dit gaat op een 
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nieuwe, verrassende manier gebeuren. Daarbij worden de ouders van deze kinderen voor een 

deel uitgenodigd.  

Leerlingen van unit 2, 3 en 4 (hiervan alleen leerjaar 7) krijgen hun tweede rapport. 

Donderdag 4 juli: De interne verhuizing vindt plaats. Kinderen van leerjaar 8 zijn vrij. 

Vrijdag 5 juli: De laatste dag van het schooljaar. Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit. 

Kinderen van leerjaar 8 zijn vrij.  

 

Dit om vast te noteren. T.z.t. komt er meer informatie waar nodig. 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Wandel4daagse 

Van 11 t/m 14 Juni aanstaande organiseert wijkcentrum de Waterhoef haar 39ste avond-

wandelvierdaagse. Uw kind krijgt in de loop van de komende dagen de informatiebrief en het 

antwoordstrookje mee van zijn of haar docent. Deze mag u invullen wanneer uw kind deel wil 

nemen en tezamen met het inschrijfgeld deponeren in de ouderraad brievenbus welke u 

aantreft in de centrale hal van school.  

Inschrijven kan t/m 3 juni 12:00 uur. LET OP!!! Inschrijvingen die na die tijd worden 

ingeleverd worden door ons niet ingeschreven, u zult dit dan zelf moeten doen in wijkcentrum 

de Waterhoef.  

Wij hopen op veel wandelaars, plezier en zonnig weer! 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 
 

Positie medezeggenschapsraad 

In de wet is geregeld dat de directeur (namens het schoolbestuur) van de school overlegt met 

de Medezeggenschapsraad (MR) over zaken die de school betreffen. Zo zijn ouders/verzorgers, 

personeel en leerlingen betrokken bij het beleid van de school. De directeur moet ieder 

belangrijk besluit voorleggen aan de MR, maar de MR kan ook (ongevraagd) een standpunt 

kenbaar maken aan de directeur. De MR brengt dus advies uit en heeft instemmingsrecht over 

bestuurlijke zaken zoals de begroting, benoemingen, de schoolgids etc. 

Aan het einde van dit schooljaar verstrijkt voor één ouder, Dorris van der Wiel, de 

zittingstermijn. Zij stelt zich opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar. Maar 

dit is ook een mogelijkheid voor andere ouders om zich verkiesbaar te stellen voor deze positie 

in de MR. Wanneer u interesse heeft, stuurt u dan uiterlijk 31 mei 2019 een mailtje naar 

mr.detovervogel@stgboom.nl. In dit mailtje vernemen wij graag van u waarom u in de MR wilt 

deelnemen. Daarnaast is het prettig om te weten van welk(e) kind(eren) u de ouder of 

verzorger bent. 
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Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de positie, dan zal de MR een verkiezing 

uitschrijven. Bij de verkiezingen geldt dat elk gezin één stem mag uitbrengen. De kandidaat 

met de meeste stemmen heeft als eerste recht op een zetel in de MR. Een eventuele 

verkiezing zal 14 juni 2019 plaatsvinden. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons natuurlijk altijd aanspreken op school of met ons 

bellen. 

Sophie Bastijn, 06-27021180  

Floor van Poppel, 06-12674079  

Dorris van der Wiel, 06-47120119 

 

Vanuit de wijk 
 

Theatergroep Trappaf; weer verrassend 

In het prachtige natuurtheater in Oisterwijk gaat het weer gebeuren. Een wervelende show 

van muziek, dans en toneel voor de hele familie. 

Ook dit jaar weer een bekende titel:” Belle en het Beest”. Maar de vaste bezoekers weten dat 

het bekende verhaal slechts een leidraad is. De schrijvers van Trappaf hebben er weer voor 

gezorgd dat deze uitvoering vele verrassende wendingen kent, waardoor het bekende verhaal 

toch weer helemaal nieuw is. 

Trappaf is een theatergroep waar jong en oud zich enthousiast inzet. Daardoor bestaat de cast 

uit spelers van 7 tot 70 jaar. Grote kans dus dat u een van de 60 medewerkers kent. 

De speeldata zijn: zondag 26 mei, Hemelvaartsdag 30 mei, een avondvoorstelling op 1 juni 

(19.30 uur), zondag 2 juni, zaterdag 9 juni en tenslotte op Tweede Pinksterdag 10 juni. De 

middagvoorstellingen beginnen om 14.30 uur. De entreeprijs bedraagt slechts €5,- p.p. Meer 

informatie kunt u vinden op onze website: www.theatergroeptrappaf.nl 

We hopen net als voorgaande jaren weer op mooi weer en verwachten weer vele bezoekers. 

U bent in elk geval van harte welkom in het natuurtheater bij “Belle en het Beest”.  
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