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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 4 t/m 24 oktober 2019 
 

Vrijdag 4 oktober:  - Dierendag 

    - Enkele kinderen uit groep 6 gaan met ouderen wandelen  

Maandag 7 oktober:  - gevonden voorwerpen worden uitgestald 

                                      - Leerjaar 7 gaat op bezoek bij Goed Wonen 

- Gastles bureau Halt 'publieke taak' in unit 4 

- Dag van de leraar 

Dinsdag 8 oktober:  - Ouderpanel 

    - Mad Science cursus 14.45 uur 

Woensdag 9 oktober: - Kleedjesmarkt 

- Spreekuur Farent: 10.30 – 13.00 uur met schakelfunctionaris 

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 10 oktober    - afsluiting Jeelo thema 1 

vrijdag 11 oktober        - intro les blaas- en slaginstrumenten leerjaar 4 en 5 

    - Tovervogelviering 13.45 - 14.15 uur, groepen 1a, 2a, 3a en 4a 

12 t/m 20 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 22 oktober:  - Unit 3 bezoek Tiliander 13.00 uur Theater Artemis, Oorlog 

    - Vergadering OR 

Woensdag 23 oktober: - Spreekuur Farent: 10.30 – 13.00 uur met schakelfunctionaris 

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 24 oktober: - Finale voorleeswedstrijd. 

    - Nieuwsbrief 

 

Week voor de herfstvakantie: lichtcontrole unit 3 en 4 

Week na de herfstvakantie:  luizenpluizen in iedere klas 
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Vanuit school 
 

Kleedjesmarkt (herhaling) 

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

school).  

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! 

 

Afsluiting Jeelo ‘omgaan met elkaar’ 

Volgende week donderdag, 10 oktober, sluiten wij het eerste thema van dit schooljaar af. 

Er worden in de middag 2 klassen aan elkaar gekoppeld en zij zullen samen 

gezelschapsspelletjes gaan spelen.   

Vraag aan u: Geef uw kind(eren) een gezelschapsspelletje mee voorzien van naam! 

(Geen computerspelletjes o.i.d.) 
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Gevonden voorwerpen 

Aanstaande maandag, 7 oktober, worden de gevonden voorwerpen weer uitgestald in de hal. 

Komt u een kijkje nemen!? Wat er blijft liggen, gaat daarna weg. 

 

Verlichtingsactie vanuit school en gemeente 

Over een aantal weken gaat de wintertijd weer in en zal het weer vroeg donker worden. 

Belangrijk om hier samen aandacht aan te besteden! 

Voor de herfstvakantie wordt er een fietsverlichting check op het schoolplein gedaan in unit 3 

en 4. De kinderen moeten dan uiteraard allemaal hun fiets meenemen. U hoort op Parro 

wanneer de klassen dit gepland hebben. 

De gemeente wil ook graag een bijdrage leveren in de vorm van opvallende materialen. Ieder 

kind krijgt, voor de herfstvakantie een rugzakje met reflecterende band, spaakreflectoren en 

een sleutelhanger mee naar huis. 

Goed verlicht op pad: 

Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van 

een ander. Maar wanneer ben je goed zichtbaar? 

Verlichting 

· Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant. 

· De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan 

kleding of een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen. 

· Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor je op de grond. 

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,- 

Reflectoren 

· Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord. 

· De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren. 
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· De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band. 

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 35,- 

Ouderpanel 

De ouders die deelnemen aan het ouderpanel 2019/2020 zijn de volgende: 

· Kim van Leeuwen, moeder van Lucas 3a/5 

· Saskia Dusomos, moeder van Guus Pijnenburg, 2c/4 

· Cindy den Hartog, moeder van Fabian 3d/6 en Veerle 4a/8 

· Amer Sayid, vader van Ward 1a/2 

· Joris Wagenmakers, vader van Hanna 3c/6 

· Leonie Joore, moeder van Thijs 4a/7, Siem 2b/4 en Suze 1b/1 

· Willemijn Fleskens, moeder van Tiebe 2a/4 en Saar 1b/1 

Willemijn neemt, in verband met haar werk, vooralsnog op afstand deel. 

De eerste bijeenkomst van het ouderpanel is op 8 oktober. Na elke bijeenkomst komt er een 

verslag in de Tovergevogel. 

Naar ouders bij infectieziekten 

Wij zijn wettelijk verplicht om u als ouders te informeren als in de klas/unit een leerling een 

bepaalde infectieziekte heeft. Het gaat om de volgende (infectie)ziekten: 

 Krentenbaard  

 Hoofdluis  

 Roodvonk  

 Kinkhoest  

 Waterpokken  

 Vijfde ziekte  

 Hand-voet-mondziekte  

Indien een kind in de unit één van deze ziekten heeft, wordt u middels Parro geïnformeerd. 
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Oproep schoolshirtjes 

We missen enkele blauwe schoolshirtjes. Wilt u eens een kijkje nemen in de kledingkasten?! 

We willen ze graag weer compleet op school hebben! 

 

In de bijlagen van deze nieuwsbrief 

Extreme weersomstandigheden en het kamp in de Biesbosch. 

Halloween in de Waterhoef. 

Vanuit de gemeente: een kijkje nemen in de brandweerkazerne. 
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