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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 6 juli t/m 23 augustus 2019 
 

ZOMERVAKANTIE VAN 6 JULI T/M 18 AUGUSTUS 

 

Maandag 19 augustus:  Eerste schooldag 

 

In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar ontvangt u de volgende Tovergevogel 

 

Vanuit school  
 

Terugkoppeling laatste studiedag, afsluiting schooljaar en vooruitblik nieuwe 

schooljaar 

Dit is alweer de laatste tovergevogel van het schooljaar. Een jaar waarin weer veel gebeurd is. 

We zijn begonnen met ons nieuwe onderwijsconcept; werken in units. 

Dit heeft mooie dingen opgeleverd als het gaat om samenwerken, eigenaarschap en 

betrokkenheid bij kinderen. We zijn gestart met Jeelo, thematisch onderwijs. Hiervan horen we 

hele positieve geluiden bij kinderen en ouders. Tijdens de studiedag van 13 juni hebben we 

teruggekeken naar het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de toekomst. Voor het volgend 

schooljaar zijn de units, op een kleine wisseling na, qua personele bezetting grotendeels 

hetzelfde gebleven. Dat betekent dat we kunnen voortborduren op de ervaringen van dit jaar. 

De belangrijkste ontwikkelpunten voor het komend schooljaar zijn: 

·         Jeelo: het verder ontwikkelen en implementeren van het thematisch onderwijs 

·         STAAL: invoeren en implementeren van een nieuwe methode voor taal en spelling 

·         Portfolio en gesprekken met ouders en leerlingen: op welke manier gaan we verslag 

doen van de ontwikkeling bij kinderen. Ons huidige rapport volstaat niet meer 

·         Doorlopende lijnen: Dit gaat over de lijnen tussen de units. Maar ook op het gebied 

van klassenmanagement, pedagogiek en didactiek. Is het goed afgestemd van leerjaar 
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1 t/m leerjaar 8? Wat kan er verbeterd worden. We worden hierbij begeleid door Pepijn 

van Geene; expert op het gebied van organisatieontwikkeling. 

·         Sociaal Emotioneel Leren: implementatie van een leerlingvolgsysteem voor sociaal 

emotionele ontwikkeling en verder doorontwikkeling van het sociaal emotioneel leren. 

U zult hier in de loop van het nieuwe schooljaar nader over geïnformeerd worden. 

  

We gaan het schooljaar afsluiten en genieten van een welverdiende vakantie. Lekker uitrusten 

en ontspannen. We zien elkaar weer op 19 augustus. 

 

Toch vast een oproep 

Snel na de zomervakantie starten we weer met een nieuw thema van Jeelo ‘Omgaan met 

elkaar’.  We willen het thema openen door in iedere groep een opa en/of oma te laten vertellen 

over hun schooltijd. Mochten er opa’s en/of oma’s zijn die het leuk vinden om op 

donderdagmiddag 29 augustus in een klas iets te vertellen, horen we het graag! 

Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 

Schoolgids en informatiekalender.  

In de bijlage bij deze Tovergevogel ontvangt u de schoolgids en de informatiekalender 2019-

2020. 

De papieren versie van de informatiekalender wordt in de tweede week van het nieuwe 

schooljaar meegegeven. 

U kunt dan ook een papieren versie van de schoolgids krijgen als u dat wenst. 

De schoolgids en de informatiekalender komen ook op de website te staan. 

 

We nemen ook afscheid van……Mirjam Puts 

We willen bij deze Mirjam bedanken voor haar vele jaren inzet. Begonnen als ouder, 

klassenouder en al meer dan 14 jaar coördinator van het overblijven! 

Dank Mirjam voor de fijne samenwerking! 

 

We gaan het schooljaar afsluiten en genieten van een welverdiende vakantie. Lekker uitrusten 

en ontspannen. We zien elkaar weer op 19 augustus! 
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