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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 24 augustus  t/m 6 september 2019 
 

 

Dinsdag 27 augustus:   Vergadering OR 

Woensdag 28 augustus: Inloopspreekuur Farent: 08.30–09.30 uur met schakel- 

functionaris voor vragen over opgroeien, opvoeden of 

jeugdhulp.  

Donderdag 29 augustus:   Thema 'Omgaan met elkaar' wordt geopend. 

Dinsdag 3 september: Kennismakingsgesprekken unit 2 t/m 4 

 Cursus Mad Science 14.45 uur. 

Woensdag 4 september: Inloopspreekuur Farent: 08.30–09.30 uur met schakel- 

functionaris voor vragen over opgroeien, opvoeden of 

jeugdhulp.  

Donderdag 5 september: Kennismakingsgesprekken unit 2 t/m 4 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders, 

Dit is alweer de eerste Tovergevogel van het nieuwe schooljaar. Afgelopen maandag kwamen 

de meeste kinderen en ouders met een “big smile” de school binnen. Vakantie is natuurlijk 

fantastisch, maar het is ook weer goed om te beginnen. Wij hebben er in elk geval veel zin in.  

In tegenstelling tot sommige andere scholen en/of regio’s hebben wij geen moeite gehad om 

ons team compleet te maken en alle klassen en taken te bezetten. We verwelkomen Kees van 

Baest als onze nieuwe collega van stamgroep 3c. Ook Marlou van Haaren die vorig jaar haar 

afstudeerstage deed, is gebleven. Zij werkt nu als onderwijsassistente bij ons. Verder treft u 

uiteraard allemaal vertrouwde gezichten van ons team. 
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Kennismakingsgesprekken via Schoolgesprek 

Over 2 weken (dinsdag 3 en donderdag 5 september) vinden de kennismakingsgesprekken 

plaats voor de ouders van kinderen in unit 2, 3 en 4. Morgen start de inschrijving. U krijgt een 

aparte mail hierover en kunt vanuit daar makkelijk inschrijven en uw tijd kiezen. 

 

Let op de volgende punten: 

- We verwachten in ieder geval alle ouders waarvan de kinderen in een nieuwe unit zijn gestart 

en waarvan de kinderen een nieuwe leerkracht hebben. 

- Ouders met kinderen die dit schooljaar bij ons gestart zijn, worden door de leerkracht 

benaderd. Met hen vindt tegelijkertijd een intake-gesprek plaats. Dit gesprek combineren we 

met het kennismakingsgesprek. 

- In de middag is enkel de leerkracht die op die dag werkt bij het gesprek. In de groepen 2b 

en 3a treft u in de avond beide leerkrachten. 

- De inschrijving stopt op vrijdag 30 augustus om 17.00 uur. Alle kinderen die wij verwachten 

en niet ingepland zijn, plannen wij zelf in. 

- Het gesprek vindt plaats zonder uw kind. 

- Het is de bedoeling dat u vertelt over uw kind. De leerkracht gaat hierover met u in gesprek. 

U vindt in de bijlage een formulier om het gesprek goed voor te kunnen bereiden. Graag 

ingevuld meenemen.  

 

Komt u er niet uit, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind(eren). 

 

Communicatie van school met ouders. 

Wij willen u als ouders zo goed mogelijk informeren. Uiteraard over uw kind(eren), maar ook 

over andere zaken. Om helder te maken voor ouders op welke wijze de school communiceert 

en wat ouders kunnen verwachten, zijn we met een aantal ouders die beroepsmatig met 

communicatie te maken hebben in gesprek gegaan. Mede dankzij hun input zijn we tot de 

volgende afspraken gekomen: 

 Communicatie over uw kind verloopt persoonlijk, telefonisch of via de mail. 

 Communicatie over zaken in de klas/unit verloopt via “Parro”. 

 Communicatie over zaken in de school verloopt via de mail. 

Wij doen ons best om zo helder en duidelijk mogelijk te communiceren. Wij verwachten van u 

als ouders dat u goed leest wat wij u mailen of via Parro sturen. 
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Jaarplan 

Ook dit schooljaar gaan we natuurlijk verder met de ontwikkelingen die we vorig jaar in gang 

gezet hebben m.b.t. onderwijsvernieuwing. Dit jaar gaan we ons richten op een zestal 

focuspunten: 

1. Jeelo: thematisch onderwijs van de zaakvakken. Na de start vorig schooljaar gaan we 

dit jaar met 5 nieuwe thema’s aan de slag. 

2. Staal: de nieuwe methode voor taal en spelling. Deze gaan we implementeren. 

3. VVE en NT2: extra aandacht voor taal en woordenschat in unit 1. 

4. Doorlopende lijnen: het onderwijs in de units moet op elkaar aansluiten. Zowel 

inhoudelijk als organisatorisch. 

5. Sociaal Emotioneel Leren: we gaan aan de slag met een leerlingvolgsysteem voor 

sociaal emotioneel leren. Ook gaan we de 6 thema’s die hiermee te maken hebben 

opfrissen. 

6. Portfolio: we gaan ons rapport vervangen door een andere manier van rapportage aan 

ouders en kinderen. Een manier die beter past bij ons unitonderwijs. 

 

Jeelo 

Donderdagmiddag 29 augustus starten we met het eerste thema van Jeelo :  

omgaan met elkaar. Het doel van dit project is om meer te leren over overeenkomsten 

en verschillen tussen mensen zodat leerlingen met deze verschillen leren omgaan en deze 

verschillen meer leren waarderen. Samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en 

presteren.  

De rode draden zijn: 

- van feit naar mening: verschillen tussen mensen en verschillende situaties in het omgaan 

met elkaar. 

- van dichtbij naar veraf: de situatie op school, in hun gezin, in de groepen en in de 

maatschappij. 

- Van nu naar vroeger in de tijd: het leven van de kinderen nu en de tijd van tijdens en na 

de 2e wereldoorlog. 

 

Deze keer wordt het thema binnen de groep geopend. Een aantal opa’s en oma’s komen 

onder andere iets vertellen over hun basisschooltijd, hun communicatie met elkaar …etc. 

We vragen nogmaals om aanmeldingen hiervoor. Nog niet alle klassen krijgen bezoek deze 

middag! Graag aanmelden bij Carla: c.claassen@stgboom.nl. Verdere info volgt dan nog. 

We zijn nog druk bezig om de planning rond te krijgen, maar er zijn al een aantal 

gastlessen en uittapjes gepland. 
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We zullen ieder thema vragen of u, of iemand in uw omgeving, iets kan betekenen voor 

ons thematisch werken. 

Met dit thema kunt u denken aan: Verschillende mensen, zoals ouderen, lichamelijk 

gehandicapten, asielzoekers en gelovigen die iets komen vertellen. Een judoleraar, een 

dramadocent en een trainer sociale vaardigheden geven workshops emoties uiten, 

opkomen voor jezelf…. 

Een verzorgingstehuis of andere plekken om het leven van toen en nu te ervaren. 

Een greep uit de vele mogelijkheden binnen dit thema. Heeft u ideeën of kunt u iets 

betekenen binnen dit thema, mail naar Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 

Overblijven op school 

Zoals andere jaren eten de kinderen op school. Dit onder begeleiding van onze groep 

overblijfmoeders. Ook dit jaar starten we met een tekort aan overblijfkrachten. 

Kunt u deze groep komen versterken? Voor info en/of aanmelden graag een mailtje naar 

Carla: c.claassen@stgboom.nl 

Daarnaast vragen we u om uw kinderen een lege en schone drinkbeker mee te geven! Dit 

wordt vaak vergeten!  

 

Douchen na de gymles 

In tegenstelling tot de voorgaande jaren willen wij het douchen na de gymles niet meer 

verplicht stellen. Wij vinden het als team nog steeds erg belangrijk dat kinderen na de 

gymles douchen, maar dit stuit op veel organisatorische bezwaren. Gezien de 

maatschappelijke ontwikkelingen kunnen en mogen we als team geen toezicht houden 

tijdens het douchen. Er zijn nogal wat kinderen die niet willen of mogen douchen, om 

allerlei redenen. Dit leidt tot veel discussies, met leerlingen en met ouders. Daarom kunnen 

wij niet anders dan concluderen dat het niet zinvol is om deze afspraak te blijven hanteren. 

Kinderen mogen nog altijd douchen als zij of hun ouders dat willen. Daar krijgen ze dan 

ook de gelegenheid voor.  

 

Maatschappelijk werker 

Ook schooljaar 2019-2020 kunt u als ouder gebruikmaken van de diensten van onze 

schakelfunctionaris Emel Celik. Emel is elke woensdag te vinden op de Tovervogel van 

10.30-13.00u. U kunt bij haar terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en 

jeugdhulp. Wat de schakelfunctionaris u kan bieden: 

 een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken. 

 consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind. 

 korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt. 
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 opvoedingsbegeleiding. 

 advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van 

echtscheidings-, verwerkings-, of gezinsproblematiek. 

 in kaart brengen wat er nodig is. 

 indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding. 

 

 

Emel Celik - maatschappelijk werker 

Blokshekken 3, 5061 HA Oisterwijk 

088 – 023 75 00 

06-43359026 | emelcelik@farent.nl | [www.farent.nl]www.farent.nl 

Aanwezig op b.s. de Tovervogel: woensdag 10.30-13.00u 

Per 1 januari zijn Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Welzijn Divers samen 

Farent. 

 

Vanuit de omgeving  
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De 

Tovervogel, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 

We zijn gisteren gestart met een spectaculaire science show voor alle kinderen. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 

activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de 

kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

 

Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 

Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met 

zelfs een echte raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te 

voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte. 

Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over 

laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom 

we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je 

veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 
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Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 

beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, 

analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu 

en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis 

om thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

Data van de cursus: 

Dinsdag 3-9-2019 

Dinsdag 10-9-2019 

Dinsdag 17-9-2019 

Dinsdag 24-9-2019 

Dinsdag 1-10-2019 

Dinsdag 8-10-2019 

 

Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science 

polsbandje. 

 

=================================================== 

 

Ik wens jullie alvast heel veel plezier toe bij de show en hoor het graag als er nog 

vragen of onduidelijkheden zijn. 

 

Met wetenschappelijke groet,  

Nathalie Kanselaar 
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