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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 25 oktober  t/m 7 november 2019 
 

Woensdag 30 oktober: Spreekuur Farent, 10.30 – 13.00 uur met schakelfunctionaris voor 

vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Vrijdag 1 november:  Tovervogelviering, groepen 2c, 3c, 3d en 4c. 

Dinsdag 5 november: Jeelo opening thema ‘omgaan met geld’ 

Voorgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

Woensdag 6 november: Spreekuur Farent, 10.30 – 13.00 uur met schakelfunctionaris voor 

vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 7 november: Voortgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

Gastles NS leerjaar 8 

Nieuwsbrief 6 

Vrijdag 8 november:  Tovervogelviering, groepen 1b, 2b, 3b en 4b 

 

Vanuit school 
 

Schoolfruit 

Goed nieuws! Onze school is weer ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 

2019-2020. 

We krijgen 20 weken lang, iedere woensdag, donderdag en vrijdag gratis fruit en groente 

geleverd voor de hele school! 

Dit van woensdag 13 november tot en met vrijdag 17 april. 

Maar……dit gaat niet zonder de hulp van ouders die zo nu en dan eens komen helpen met het 

snijden van fruit!! We zoeken een aantal ouders die op woensdag en/of op vrijdag, wanneer 

nodig, klaar staan om even te helpen. Dit is dan van 8.30u tot ongeveer 9.00 uur. We trekken 

als school dan aan de bel als het nodig is.  

Heeft u tijd?! Graag aanmelden bij Carla: c.claassen@stgboom.nl 
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Iedere donderdag is de levering voor de week daarna bekend. Vindt u het handig om te weten 

welk fruit uw kind op school krijgt: bezoek dan de site: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2019-2020/De-wekelijkse-levering.htm 

met als leverancier: 

 

 

Jeelo 

Dinsdagmiddag 5 november openen we ons nieuwe thema van Jeelo: Omgaan met geld. 

 

Het doel van het project is dat de kinderen zich bewust worden van verleidingen en 

misleidingen, zodat ze een kritische houding aan gaan nemen voordat zij iets kopen. Ze leren 

de waarde van iets bepalen voor zichzelf en anderen en leren dat je je geld maar 1 keer uit 

kunt geven. 

Zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren zijn de competenties. 

De rode draden zijn: 

- van uitgeven tot begroten: kinderen leren sparen en budgetteren. 

- Van reclame tot consumenteninformatie: kinderen leren onderscheid maken tussen reclame 

en serieuze consumenteninformatie. 

- Kinderen vergelijken aankopen op prijs en kwaliteit. En de duurzaamheid van producten. 

- kopen, verkopen, ruilen, handelen en onderhandelen. 

 

Door middel van toneelstukjes en een cashquiz zullen we het thema in de klassen openen. 

We sluiten het thema af met een kerstmarkt. 

Vrijdag 20 december, kerst bij ons op school, onder andere de kerstmarkt waarmee 

we het thema afsluiten. Deze dag dus vrij houden!! 

T.z.t hoort u er meer over! 

 

Tikkie 

Ieder jaar krijgt u van de ouderraad en van de school een brief met daarin het verzoek om een 

vrijwillige ouderbijdrage over te maken. De ouderraad betaalt daar de festiviteiten op school 

van. School gebruikt de vrijwillige ouderbijdrage om het overblijven te betalen. Vanaf dit 

schooljaar willen we gaan werken met een Tikkie. Binnenkort ontvangt u hierover bericht. 
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Schoolgesprek 

Inmiddels heeft u een uitnodiging gekregen om u in te schrijven voor de komende 

voortgangsgesprekken. Schrijft u op tijd in?! 

 

Van uit het ouderpanel 
 

Ouderpanel  

Een verslag van de afgelopen bijeenkomst: 

Jeelo: De geluiden die ouders horen zijn positief. Dat ervaren wij op school ook zo. 

Enthousiasme is steeds groter. Jeelo is een allesomvattend programma waar we steeds meer 

mogelijkheden zien en benutten. Inderdaad was de opstart even wennen, nu loopt het. Ook 

fijn om in de tussenweken in te zetten op onderdelen die we nog wat meer aandacht willen 

geven. 

Schoolgesprek: Makkelijk om meteen in te schrijven, staat ook meteen vast. Briefjes kunnen 

we niet verliezen. Ervaring leert wel dat het fijn is om snel in te schrijven omdat er dan meer 

tijden open staan. 

Klassenouders: Hoe weten we wie de klassenouders zijn? Hoe contacten we ouders? Wat zijn 

de taken van de klassenouder? Het zou fijn als er mailadressen gedeeld kunnen worden. > Dit 

is neergelegd bij Carla en de OR. Ze zijn er mee bezig. 

6 december: De vraag of unit 3 en 4 ook later mogen beginnen na Sinterklaasavond. Er is dit 

schooljaar, naast de reguliere vakanties, geen ruimte voor extra vrije dagen. Dat is ook de 

reden waarom alle studiedagen op woensdagmiddag vallen. Omdat het ouderpanel en de MR 

vorig jaar gevraagd heeft of het mogelijk is om hier nog eens goed naar te kijken, is besloten 

om de onderbouw wat later op school te laten komen. Voor de bovenbouw is deze ruimte in 

uren er niet. 

Communicatie tropenrooster: Communicatie rondom kamp was heel fijn en duidelijk. Zou dat 

ook mogelijk kunnen zijn rondom het tropenrooster. Welke richtlijnen worden gehanteerd? Op 

bovenschools niveau (met de andere directeuren en de bestuurder) wordt in de komende tijd 

een hitteplan opgesteld. Hierin komt beleid op korte termijn (wat doen we boven een bepaalde 

temperatuur) en op lange termijn (moeten de gebouwen aangepast worden en bij wie ligt die 

verantwoordelijkheid). Zodra hier meer duidelijkheid over is communiceren we dit met de 

ouders. Dit zal over een paar maanden zijn, in elk geval voordat het weer warm gaat worden. 

Frisse school: Vraag en uitleg waarom douchen niet meer verplicht is. Vraag: mag er 

badschuim gebruikt worden? Douchen is niet meer verplicht omdat het een afspraak was die 

niet meer te hanteren is. Leerkrachten mogen niet in de douches komen bij leerlingen van een 

ander geslacht dan dat van de leerkracht. De praktijk was dat in kleedkamers waar geen 

toezicht was niet gedoucht werd. Het is voor de school organisatorisch niet mogelijk om te 

regelen dat er altijd toezicht in de kleedkamers is op het douchen. Daarnaast was er steeds 
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meer weerstand bij sommige leerlingen en hun ouders over het gezamenlijk douchen. Die 

leerlingen kregen de mogelijkheid om alleen te douchen, maar dat werden er zoveel dat ook 

dit niet meer te organiseren was. Badschuim is niet toegestaan, we douchen alleen met water. 

Werkzaamheden onderwijsassistent: In de wandelgangen zijn er vragen over de toestroom van 

anderstalige leerlingen en de invloed die dat heeft op het onderwijs. Binnen ons passend 

onderwijs is er aandacht voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Dat kan een anderstalige 

leerling zijn en ook een motorisch zwakke leerling, een meerbegaafde leerling, een leerling die 

op sociaal emotioneel gebied ondersteuning nodig heeft, enz. Op dit moment is 10% van onze 

leerlingen anderstalig. Dat wil zeggen dat thuis een andere moedertaal gesproken wordt dan 

Nederlands. Een deel van deze kinderen vraagt om extra aandacht. Het percentage hiervan is 

even groot dan het percentage Nederlandstalige kinderen dat extra aandacht vraagt. 

Vieringen: Verwarrend dat er gesproken wordt over groep. Liever stamgroep en naam 

leerkracht. 

Muziek in de groep: Hoe staat het met deze vakken? We hebben de mogelijkheid gekregen om 

te werken met studenten. Het vak muziek is daarbij ook een onderdeel. 

Vraag of de ingeslagen weg van vorig jaar met ROC (i.v.m. de expressieve/creatieve vakken) 

voortgezet wordt? Dat wordt zeker gedaan en wordt nu vanuit unit 3 ook een vervolg gegeven 

in unit 2 en 4. We koppelen dit aan de thema’s van Jeelo. 

Benutten lokalen: Is het gewoonte om gebruik te maken van de teamkamer met de leerlingen? 

Is het een optie om niet een heel laatje mee te nemen? 

Uitgelegd dat we in veel verschillende niveaugroepen werken en de ruimtes er niet altijd voor 

hebben, vandaar de mogelijkheid om de teamkamer te gebruiken. De laatjes zijn (na ervaring) 

de beste manier om de juiste spullen ter beschikking te hebben. 

Taxi standplaats: Wordt er gebruik van gemaakt door de BSO? Dat wordt er zeker. 

Compliment: Fijn dat er binnen school ook veel mannen werken. 
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