
Donderdag 20 juni 2019                Nr. 19 
 

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 

 

1 

Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 22 juni t/m 4 juli 2019 
 

Maandag 24 juni:  Leerjaar 5 naar Het Bewaarde Land 

Woensdag 26 juni:  Ouderochtend; alle ouders welkom van 10.30 – 12.00 uur 

Donderdag 27 juni:  Ijstraktatie 

Vrijdag 28 juni:  Vergadering OR 

  Musicalliedjes voor unit 1 

  Rapport leerjaar 8 

Maandag 1 juli:  Musical voor unit 2, 3 en 4  

Dinsdag 2 juli:  Musicalavond 

Woensdag 3 juli:  De laatste schooldag voor leerjaar 8.  

  2e rapport leerjaar 3, 4, 5, 6 en 7 

Vrijdag 5 juli:  Laatste schooldag. 

  Iedereen om 12 uur vrij. 

 

De laatste Tovergevogel van dit schooljaar verschijnt op: 4 juli 

 

 

Vanuit de school  
 

Studiedag 13 juni 

Op de studiedag van afgelopen donderdag hebben we teruggekeken naar het afgelopen 

schooljaar. En ook vooruit gekeken. Vooruit naar de komende vier jaar (in het kader van het 

nieuwe schoolplan) en keuzes gemaakt voor het komende schooljaar (2019-2020). Al deze 

keuzes worden beschreven in het jaarplan en schoolplan. Zodra deze klaar zijn wordt u 

hierover geïnformeerd. 
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Gevonden voorwerpen 

Op woensdag 26 juni zullen de gevonden voorwerpen uitgestald worden in de hal. 

 

Ijs traktatie 

Op donderdag 27 juni krijgen we van De Rode Lelie allemaal een ijsje! Dankjewel! 

 

Ouderochtend  

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. 

 

Nog eens de laatste data op een rijtje met cursief nog wat aanvullingen 

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, broertjes en zusjes van kinderen in leerjaar 

8 

Woensdag 3 juli: De kinderen van leerjaar 8 nemen afscheid van de school. Dit gaat op een 

nieuwe, verrassende manier gebeuren. Daarbij worden de ouders van deze kinderen 

uitgenodigd. Ouders van kinderen in leerjaar 8 hebben hier een aparte mail over gekregen. 

Alle andere ouders nodigen we om 11.45 uur uit, op het plein, om de kinderen van leerjaar 8 

op een verrassende manier uit te zwaaien. 

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. Er is dit jaar geen groot afscheid zoals u misschien van ons 

gewend bent. We hebben de kinderen van leerjaar 8 immers al uitgezwaaid. Alle kinderen 

nemen vandaag in hun eigen unit, van de eigen leerkracht afscheid. U bent van harte welkom 

om na 12.00 uur nog even bij de leerkracht binnen te lopen. 

 

Personele wisselingen op de Tovervogel 

Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s: 

·         Nadia Mostafi leerkracht van stamgroep 3c gaat op een school bij haar in de buurt 

werken. Kees van Baest wordt haar opvolger in stamgroep 3c. 

·         Ingrid  van der Heijden heeft ingevallen voor Esther van Engelen die met 

zwangerschapsverlof was. Esther komt na de zomervakantie weer terug en Ingrid gaat 

op BS de Coppele werken. 

·         Nicole van der Weert heeft ingevallen voor Huub van den Bogaard. Huub zal na de 

zomervakantie weer volledig hersteld zijn. 
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·         Melissa van der Laar heeft een aantal maanden als onderwijsassistente gewerkt. Zij 

gaat volledig bij Humankind werken. Marlou van Haaren, die nu haar afstudeerstage op 

de Tovervogel doet, zal komend schooljaar als onderwijsassistente aan de slag gaan. 
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