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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 7 t/m  20 september 2019 
 

Dinsdag 10 september:  Mad Science Cursus 14.45 uur 

Woensdag 11 september: Spreekuur Farent: Schakelfunctionaris van 10.30-13.00 uur 

  Voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Dinsdag 17 september:  Mad Science Cursus 14.45 uur 

  Prinsjesdag 

Woensdag 18 september: Spreekuur Farent: Schakelfunctionaris van 10.30-13.00 uur 

  Voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 19 september: Nieuwsbrief 

 

Vanuit school 
 

Ouderpanel 

Ook dit schooljaar staan er weer drie bijeenkomsten met het ouderpanel gepland. In het 

ouderpanel spreken we met ouders over allerlei zaken die spelen en aandacht vragen. Ouders 

en school kunnen gespreksonderwerpen aandragen. Het gaat uitdrukkelijk niet over beleid 

(daar is de MR, medezeggenschapsraad voor) en ook niet over het organiseren van 

festiviteiten (daar is de OR, ouderraad voor). Het is wenselijk dat elk leerjaar 

vertegenwoordigd is in het ouderpanel om een zo breed mogelijke afvaardiging te hebben. 

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het ouderpanel, dan kunt u een mailtje 

sturen naar Sjannie (s.spijkers@stgboom.nl).  

Zat u het afgelopen jaar in het ouderpanel en wilt u dit jaar wederom deelnemen, dan ook 

graag even een mailtje naar Sjannie. De data en tijden van het ouderpanel zijn al bekend. 

Deze kunt u vinden in de informatiekalender. 
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Materialen 

Op school stellen we materialen beschikbaar aan alle leerlingen. We willen de leerlingen 

stimuleren hier zuinig mee om te gaan. Het komt vaak voor dat materialen (potlood, gum, 

pen) kwijt zijn. Leerlingen die nieuwe materialen nodig hebben, door niet zorgvuldig gebruik, 

kunnen nieuwe aanschaffen. Onderstaand een overzicht van de materialen en kosten: 

Bijdrage leerling bij het kapot maken en/of kwijt raken van: 21-08-2019 

Balpen € 0,25 

Rollerpen € 5,35 

Fineliner € 0,45 

Potlood, schrijven € 0,10 

Potlood, kleuren € 0,15 

Viltstift, kleuren € 0,15 

Markeerstift € 0,85 

Schrift € 0,25 

Liniaal € 0,50 

Gum € 0,10 

Schaar € 1,80 

Oortjes € 1,00 

Gezonde traktaties 

Op de Tovervogel hebben wij het vignet Gezonde School. We willen de kinderen een gezonde 

schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de 

weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij 

besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de 

praktijk. Dat betekent dat onze leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten.   

Ook voor traktaties bij verjaardagen geldt dat de traktaties gezond moeten zijn.  

Op www.gezondtrakteren.nl of op www.pinterest.com staan allerlei voorbeelden van gezonde 

traktaties die niet te groot zijn. 

 

Vanuit de ouderraad 
 

De ouderraad 

Zoals elk jaar hebben wij weer een fantastisch team aan vrijwillige ouders wie de Ouderraad 

vormen! Graag stellen wij ze kort aan je voor. 

Roel Jakobs, vader van Annemarei en Liselotte. Hanneke Withaar, moeder van Niek en Sam. 

Nienke Barends, moeder van Stijn en Lars. Emmeke Huibers, moeder Kiki, Ties en Dieke. 
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Esther Simons, moeder van Amélie. Karlijn Dapper, moeder van Noa, Stijn en Mira. Chantal 

van Erp, moeder van Juliette en Anne Fleur. Diana Pothoven, moeder van Thibaut en Axel. 

Emilie van de Vrande, moeder van Floris en Sophie. Maartje van Berkel, moeder van Sofie, 

Nikki en Sam en tot slot maar niet de minste wordt de OR versterkt door de kennis en kracht 

van Carla Claassen, eventmanager de Tovervogel. 

Wij kijken met veel enthousiasme uit naar alle leuke activiteiten welke gepland staan en zullen 

er alles aan doen deze tot in de puntjes te organiseren! 

 

Allergieën 

Sinds vorig jaar proberen we in de OR (Ouderraad) meer rekening te houden met 

intolerantie/allergieën van kinderen. Als moeder van een dochter met een glutenintolerantie, 

sinds vorig jaar nieuw op de Tovervogel, heb ik binnen de OR deze taak op me genomen. 

Zo waren er afgelopen schooljaar met Sinterklaas gluten- en lactosevrije pepernoten en met 

Pasen gluten- en lactosevrije paaseitjes. Steeds afgestemd uiteraard met ouders/verzorgers, 

want ik weet uit ervaring dat dit van belang is. 

Voor dit schooljaar kunt u bijvoorbeeld denken aan een vervangende traktatie met Sint- en 

Kerstviering, carnaval, Pasen etc. 

Let wel, het gaat om schoolbrede activiteiten waarbij de OR betrokken is in de organisatie. 

Individuele (verjaardags-)traktaties of activiteiten op klasniveau vallen hier buiten. Deze 

dienen te worden afgestemd met de leerkracht. Vaak is er ook een traktatietrommeltje in de 

klas aanwezig. 

Graag hoor ik terug of u het prettig vindt dat er, uiteraard steeds na zorgvuldige afstemming 

met u als ouders/verzorgers, door de OR wat vervangends wordt geregeld. Dat kan via mail 

naar esther.simons@ziggo.nl. We zullen dan per activiteit contact met u zoeken en in overleg 

zorgen voor een passend alternatief voor uw kind. 

 

Oproep hulpouders 

Het lijkt nog even te duren, maar we willen met onderstaande berichten op tijd bij jullie aan de 

bel trekken! 

In de maanden november en december staan er weer leuke dingen op de agenda, Sinterklaas 

en kerst! Zoals bekend wordt de centrale hal elk jaar vrolijk versierd in Sint en Kerst thema.  

Deze versieringen kunnen er enkel komen met behulp van ouder(s) en/of verzorger(s) die 

helpende handjes bieden. 

Wij zijn dan ook op zoek naar helpende handjes voor de volgende data: 

maandag 18 november 2019, aankleding Sint 19.30 uur 

maandag 9 december 2019, verwijderen Sint en aankleden Kerst 19.30 uur 

maandag 6 januari 2020, verwijderen kerst. 19.30 uur 
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Wij zullen tijdens deze avonden zorgen voor wat lekkers te eten en drinken zodat het een 

gezellige activiteit zal worden! 

Wilt u ons helpen? Stuur dan een email naar Carla op c.claassen@stgboom.nl 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas heeft ons samen met zijn Pieten een brief geschreven om zijn bezoek aan onze 

school aan te kondigen. Dit bezoek is op woensdag 4 december. Sint zal tussen 8.15 uur en 

8.25 uur bij school aankomen. Wij willen u dan ook vragen om 08.15 uur op het schoolplein 

aanwezig te zijn met uw kinderen om hen vrolijk en blij te ontvangen en vragen u deze datum 

alvast te noteren in uw agenda!  

 

Vanuit de omgeving 
 

Petje af vergroot je wereld!  

Op 8 september start Petje af Oisterwijk aan haar tweede jaar. Zij starten dan ook met een 

tweede groep. Een groep bestaat uit maximaal 18 kinderen met zowel jongens als meisjes, 

afkomstig van verschillende scholen. Bij Petje af Oisterwijk krijgen kinderen de kans om buiten 

schooltijd hun talenten te ontwikkelen. Gedurende 30 zondagen, verdeeld over 7 blokken, 

krijgen ze praktijklessen. De eerste twee bijeenkomsten van elk blok krijgen ze les van 

gastdocenten die vertellen over hun beroep. De kinderen gaan die beroepen vervolgens ook 

echt uitoefenen, zodat ze ervaren wat het in de praktijk inhoudt. Zo komt er bijvoorbeeld een 

dokter of kapper in de klas, gaan ze naar de brandweer, de supermarkt, de rechtbank of het 

ziekenhuis. Daarnaast leren de kinderen te reizen met het openbaar vervoer en besteden we 

aandacht aan kunst, cultuur, muziek en gezond gedrag. Alle kosten, ook die voor vervoer en 

de uitjes die de kinderen maken, worden betaald vanuit de stichting. Deelname aan Petje af is 

dus geheel gratis. Wel wordt van de kinderen verwacht dat ze gemotiveerd zijn en elke Petje 

af-zondag aanwezig zijn. Daarnaast willen we graag het hele gezin betrekken. Zo geven de 

kinderen elk blok een presentatie over wat ze hebben geleerd. We vinden het heel belangrijk 

dat de ouder(s) en eventueel broertjes en zusjes daarbij aanwezig zijn. Bent u ouder en wilt u 

uw kind graag aanmelden voor Petje af? Of wilt u Petje af graag steunen en meedoen als 

vrijwilliger, gastdocent, donateur of (oproep)coach? Ga naar www.petjeaf.nl/meedoen of stuur 

een email naar oisterwijk@petjeaf.nl. Op onze facebook pagina Petje af Oisterwijk kunt u lezen 

wat we afgelopen jaar gedaan hebben. 
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