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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 8 t/m 21 juni 2019 
 

Maandag 10 juni:   - 2e PINKSTERDAG 

Dinsdag 11 juni:    - Avondvierdaagse    

Woensdag 12 juni:   - Avondvierdaagse  

Donderdag 13 juni:  - STUDIEDAG 

   - Avondvierdaagse  

Vrijdag 14 juni:   - Avondvierdaagse 

Donderdag 20 juni:   - Doorschuifuurtje 13.00 – 14.00 

   -Kennismaking leerjaar 8 VO: Tilburg e.o. 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 20 juni 

 

Vanuit de school  
 

Kamp leerjaar 8 

Vanwege de weersomstandigheden die voor vrijdagmiddag voorspeld worden , zijn de 

leerlingen van leerjaar 8 een dag eerder teruggekomen van kamp. Met hulp van ouders en 

teamleden zijn de kinderen en kampleiding aan het einde van de donderdagmiddag opgehaald. 

De spullen en fietsen volgen op vrijdag. 

Fijn om te merken dat iedereen meteen mee wilde helpen en de schouders er mee onder zette. 

 

Een vervelend bericht 

Helaas hebben wij geconstateerd dat uit 8 klassen geld van de schoolfoto’s is weggehaald. In 

totaal voor een bedrag van € 295,00. Wij hebben hiervan aangifte gedaan. De school moet dit 

bedrag nu uit het schoolbudget aanvullen. Maar nog los daarvan zijn wij hier natuurlijk erg van 

geschrokken. Dit betekent ook dat wij in de toekomst op een andere manier zullen omgaan 

met betalingen van bv avondvierdaagse en schoolfoto’s. 

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


Donderdag 6 juni  2019                Nr. 18 
 

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 

 

2 

Afsluiting Jeelo thema en onthulling gezonde school vignet 

Op woensdag 12 juni sluiten we het thema ‘zorgen voor jezelf en anderen’ af. Dit gaan we 

doen met alle leerlingen en met de wethouder die daarbij het behaalde gezonde school vignet 

komt onthullen. We nodigen iedereen die daarbij aanwezig wil zijn uit op de speelplaats om 

11.45u. 

 

Herinnering: 

Denkt u aan de ouderochtend van woe 26 juni. We verwelkomen u graag om 10.30u en sluiten 

af om 12.00u. 

 

Conciërge voor schooltijd: 

Vier dagen in de week staat onze conciërge Rinus voor schooltijd aan de Terburghtweg om 

ervoor te zorgen dat auto’s niet op straat of op het fietspad stoppen om kinderen uit te laten 

stappen. Rinus is geen “klaar-over” die de kinderen laat oversteken. Natuurlijk houdt Rinus 

een oogje in het zeil en zal hij zeker helpen als kinderen onzeker zijn of als er een onveilige 

situatie dreigt te ontstaan.  Ouders zijn in principe verantwoordelijk voor en bij het oversteken. 

 

Verslag ouderpanel 7 mei 2019  

We hebben deze keer gesproken over de volgende punten: 

 Engels 

 Sport 4 kids 

 Afscheid groep 8 laatste schooldag 

 Tovervogelvieringen 

 Terugkoppeling evaluatie onderwijsvernieuwing/resultaten 

 Gastlessen 

 Buitenterrein 

 Evaluatie ouderpanel 

 

Engels is een onderwerp dat regelmatig terugkeert op de agenda. Zoals al eerder aangegeven 

is, heeft Engels in de eerste maanden van het schooljaar op een laag pitje gestaan, vanwege 

de start van het thematisch onderwijs. Inmiddels wordt in alle groepen Engels gegeven. Vanaf 

leerjaar 5 staat het een half uur per week op het rooster. We kunnen er over discussiëren of 

dat voldoende is, maar dat is de keuze die de Tovervogel op dit moment maakt. Wij verzorgen 

een basisaanbod. Er worden vanuit wetgeving en/of inspectie geen eisen gesteld aan de doelen 

die m.b.t. Engels behaald moeten worden aan het einde van de basisschoolperiode. Op het 

Voortgezet Onderwijs wordt met Engels weer op “nul” begonnen. Wij krijgen vanuit het VO 

geen signalen dat het niveau van Engels van de Tovervogelleerlingen niet goed is.  
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De sportdag van Sport 4 Kids heeft voor de leerlingen van unit 1 naar de mening van de 

ouders weinig meerwaarde. Wij delen die mening. In de voorgaande jaren hebben we niet 

meegedaan. Dit jaar voor het eerst wel. Volgend schooljaar organiseren we het zelf weer op 

ons schoolplein. 

Ook aan de organisatie van Sport 4 Kids voor de overige groepen schort wel het een en ander. 

Zo is de koppeling met de Koningsspelen niet duidelijk en missen we een gezamenlijke 

opening. Dit wordt meegenomen in de evaluatie richting de functionarissen van de gemeente 

die Sport 4 Kids organiseren. 

 

Het traditionele afscheid van de leerlingen van leerjaar 8 in de gymzaal wordt door de ouders 

als “lang en veel” ervaren. Kan dat op een andere manier gedaan worden is de vraag? 

Dit is al opgepakt door ons. Het afscheid van de leerlingen van leerjaar 8 wordt  dit schooljaar 

op een andere manier vormgegeven (hoe is nog even geheim) en vindt plaats op woensdag. 

 

In het ouderpanel is besproken om de optredens van de Tovervogelviering meer uit de 

leerlingen zelf te laten komen en te koppelen aan de thema’s van Jeelo. Het eerste wordt al 

veel gedaan en het tweede gaan we in het komend schooljaar zeker doen. 

 

Het uitgebreide verslag in de Tovergevogel over de evaluatie van de onderwijsvernieuwing 

wordt door de ouders zeer gewaardeerd. Er worden nog een aantal verhelderingsvragen 

gesteld, m.n. over de beleving van de groep 8 kinderen over het nieuwe en het oude 

onderwijssysteem. En over een aantal terminologieën.  In een eerder gesprekje hebben twee 

ouders vragen gesteld over het zicht voor ouders op de resultaten van hun kinderen. Als daar 

vragen of onduidelijkheden over zijn, kunnen  ouders uiteraard altijd terecht bij de leerkracht 

van de stamgroep. 

 

Twee ouders van het ouderpanel hebben gastlessen verzorgd op school. Zij geven aan dat dit 

heel leuk is om te doen, voor herhaling vatbaar. In het kader van Jeelo, zullen we nog meer de 

“buitenwereld” in de school halen.  

Een ouder geeft aan dat de routes op het speelterrein van de school logischer ingericht kunnen 

worden, zodat er minder groen kapot gaat. Zij wil hierover graag een advies geven. Dit pakken 

we op en kunnen dan richting de gemeente met een plan komen. 

 

En nog een vraag over de communicatie; we zijn bezig met een werkgroepje om hier goed 

naar te kijken. Binnenkort wordt een advies gegeven aan het MT. Vanaf volgend schooljaar 

zullen er duidelijkere afspraken over komen. 
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Evaluatie ouderpanel: 

De ouders geven aan dat het interessant is om bij het ouderpanel te zijn. Je krijgt meer inzicht 

in achtergronden van zaken. Het signaleren en meedenken wordt door het MT zeer 

gewaardeerd. Ouders merken zeker dat er iets gedaan wordt met de signalen en gesprekken 

die we voeren. 

Het zou fijn zijn als we een evenredigere afspiegeling van de leerlingpopulatie in het 

ouderpanel terugzien. 

Al met al is het zeker zinvol en de moeite waard om ook volgend schooljaar weer een 

ouderpanel in het leven te roepen. Dit wordt door zowel school als ouders bevestigd. 

 

 

Vanuit de wijk 
 

Ontmoet de Nieuwkomers in uw wijk! 

Nieuwkomers zijn mensen die van elders in Oisterwijk zijn komen wonen, waaronder 

vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. 

Ook in de verschillende wijken van Oisterwijk wonen nu Nieuwkomers. Zij willen graag volop 

meedoen in de Oisterwijkse samenleving, vluchtelingen leren daarom Nederlands spreken en 

schrijven en proberen werk te vinden.  

Woont u in de wijk Waterhoef en wilt u Nieuwkomers ontmoeten of wilt u als Nieuwkomer 

Oisterwijkers ontmoeten?  

Dat kan op 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum De Waterhoef aan de Terburghtweg 

100. 

Stichting Oisterwijk Centraal organiseert daar een Intercultureel Ontmoetingsfeest waar u van 

harte welkom bent. Er is muziek en er zijn hapjes  uit verschillende landen. De hapjes zijn 

gratis, de drankjes mag u zelf betalen. Komt gerust even buurten, de entree is gratis. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Oisterwijk Centraal 
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