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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 20 september  t/m 4 oktober 2019 
 

Vrijdag 20 september: - Unit 1 en 2 bezoeken 'circus in de zorg' op De Lind. 

Maandag 23 september:  - Rondleiding bij Goed Wonen voor leerjaar 7 

    - Vergadering GMR 

Dinsdag 24 september:  - Voorstelling Unit 2 rondom ons thema 

    - Cursus Mad Science 14.45 uur 

Woensdag 25 september: - Kinderpostzegelactie, leerjaar 7 en 8 

Spreekuur Farent: met schakelfunctionaris 10.30-13.00 voor 

vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Vrijdag 27 september:  - Enkele kinderen leerjaar 6 gaan met ouderen wandelen 

Maandag 30 september:  - Rondleiding bij Goed Wonen voor leerjaar 7 

Dinsdag 1 oktober:  - Voorstelling opening Kinderboekenweek 

    - Ouderpanel, overleg tussen directie 08.30-09.30 uur 

    - Cursus Mad Science 14.45 uur 

Donderdag 3 oktober:   - Gastles Goed Wonen leerjaar 6 

  - Nieuwsbrief 

Vrijdag 4 oktober:  - Dierendag 

 

Vanuit school 
 

Kinderboekenweek/kleedjesmarkt  

Dinsdag 1 oktober openen we met alle kinderen de kinderboekenweek. Deze voorstelling in de 

hal is alleen voor de kinderen van de school.  

Het thema van de kinderboekenweek: Reis mee.  

Woensdag 9 oktober is er weer de kleedjesmarkt op het schoolplein (en bij slecht weer in de 

school).  
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Unit 2 t/m 4: Vanaf maandag 7 oktober mogen de kinderen boeken van thuis mee naar school 

nemen (dit zijn boeken die ze niet meer lezen of niet leuk meer vinden). De kinderen nemen 

zelf ook een kleedje/doek mee (in een plastic tas met naam erop) om hun boeken op te 

leggen. Alle boeken worden voor 20 eurocent verkocht. Ook is het mogelijk om zelf “nieuwe” 

boeken te kopen, eveneens voor 20 eurocent. De kinderen mogen samen met een klasgenoot, 

broertje of zusje een kleedje delen. Wij proberen met de kleedjesmarkt het leesplezier te 

stimuleren. Op dinsdag 8 oktober mogen alle kinderen geld meenemen. Liefst muntjes van 

20ct. En eventueel wat klein wisselgeld. Unit 1: Alle kinderen van de kleutergroepen brengen 

op dinsdag 8 oktober één muntje van 20ct. mee en leveren dit in bij de juf. Tijdens de 

kleedjesmarkt loopt een leerling van unit 4 met twee kleuters een ronde en mogen ze van hun 

muntje een boekje kopen. Ouders: u bent van 11.15 uur tot 11.45 uur van harte welkom om 

ook eens te komen kijken en kopen. Alle boekjes zijn voor u ook 20 eurocent. We zien u 

graag! 

 

Kinderpostzegels 

Woensdag 25 september starten de kinderen van unit 4 weer met de verkoop van de 

kinderpostzegels. 

 

Ouderportaal 

Een verzoek aan alle ouders om de gegevens in het ouderportaal bij te werken als er 

veranderingen zijn. Het is voor school belangrijk om de juiste gegevens te hebben zoals 

mailadressen en telefoonnummers. 

 

Jeelo 

We zitten inmiddels middenin ons thema ‘Omgaan met elkaar’.  

Een greep uit enkele activiteiten die plaats gevonden hebben of nog op het programma staan: 

het bezoek aan een circus in de zorg op de Lind, een voorstelling in de school met mensen met 

NAH (niet aangeboren hersenletsel), een gastles vanuit onze achterburen Goed Wonen, een 

rondleiding bij Goed Wonen, wandelen met ouderen, een gastles vanuit bureau HALT over het 

omgaan met mensen die een publieke taak hebben...... 

 

Voor het komende thema vragen we u weer om mee te denken. 

‘Omgaan met geld’. Kunt u een gastles verzorgen, mogen we een kijkje nemen bij uw bedrijf 

of heeft u andere raakvlakken of zelfs ideeën? Laat het gerust weten aan Carla: 

c.claassen@stgboom.nl 
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Even voorstellen…. 

Ik ben Kees van Baest, 59 jaar oud en werk sinds ongeveer 5 weken op De Tovervogel. Ik 

woon in Berkel-Enschot en ben getrouwd met Lia. Ik heb twee volwassen dochters, Manon en 

Maartje, die respectievelijk 29 en 27 jaar oud zijn. Zij wonen allebei in Tilburg. 

 

Ik heb hiervoor 20 jaar gewerkt op basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot, vooral in de 

midden- en bovenbouw. Ik ben in mijn vrije tijd actief met schilderen (landschappen, dieren en 

mensen), fotograferen en muziek maken. Ik speel trompet en zing van tijd tot tijd graag. 

Verder mag ik graag motorrijden en ben ik lid van het schrijversteam van Heemkundekring ‘t 

Schoor in Udenhout. 

Ik heb het erg naar mijn zin op De Tovervogel en geniet van deze nieuwe werkomgeving. 

Groetjes Kees 

 

Overblijven 

Een dringende oproep: 

We komen overblijfouders tekort! Dit gaat ook om het vervangen van een enkele keer. Denkt 

u er eens over na! Meer info of aanmelden bij Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 

Leerlingenraad 

Wij zijn de leerlingenraad: Nova, Jasmijn, Janne, Frederique, Robin, Roos, Gijs, Crijn en 

Sophie. De leerlingenraad bespreekt de ideeën die anderen kinderen van de school bedenken 

en als het uur om is gaan de kinderen naar hun adoptie klas dat is zo’n beetje de 

leerlingenraad. Onze foto hangt in de hal. 

Groetjes van de leerlingenraad. 

 

Vanuit de omgeving 
 

 

Boekhandel Oisterwijk en Bruna Oisterwijk 

Koop bij Bruna Oisterwijk of bij boekhandel Oisterwijk je kinder- of jeugdboeken en lever de 

kassabon(nen) in op je school. 

De school levert die kassabonnen in en mag dan gratis boeken uitzoeken. Hoe meer bonnen je 

inlevert, hoe meer boeken jouw school cadeau krijgt. Leuk toch? 
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