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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 9  t/m 22 november 2019  
 

Woensdag 13 november: Spreekuur Farent, 10.30 – 13.00 uur met schakelfunctionaris  

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 14 november: Vergadering MR 

Woensdag 20 november: Spreekuur Farent, 10.30 – 13.00 uur met schakelfunctionaris  

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 21 november: Nieuwsbrief nr. 7 

 

Vanuit school 
 

Start oudergroep 

Begin december starten we, in samenwerking met Contour de Twern, een oudergroep voor 

ouders die niet of niet goed Nederlands spreken. Twee vrijwilligers zullen wekelijks met ouders 

bij elkaar komen bij ons op school. De vrijwilligers zijn: Walleke ten Noever – Bakker en Rieki 

van Dijk. 

Doel van deze oudergroep: 

 Middels gesprekken met de ouders de taalvaardigheid van de deelnemers verhogen.  

 De participatie van de ouders in de school (maar ook in de Oisterwijkse samenleving) 

vergroten.  

 Middels de oudergroep een brug slaan tussen ouders en school.  

Tijdens deze bijeenkomsten worden zaken die wij met ouders communiceren besproken. Dat 

kan nieuws uit de Tovergevogel zijn, maar bv ook belangrijke afspraken. 

De opvoeders die we met de oudergroep willen bereiken zijn mensen uit de NT2-doelgroep 

(mensen voor wie Nederlands de tweede taal is) met kinderen in de onderbouw. Broertjes en 
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zusjes die nog niet naar school gaan mogen mee komen met de ouders. In de komende weken 

worden de ouders/opvoeders om wie het gaat benaderd door Walleke en Rieki.  

Tovervogel wel/niet staken 

Afgelopen maandagmiddag heeft u een mail gekregen met de aankondiging dat de Tovervogel 

op 6 november dicht zou gaan i.v.m. de onderwijsstaking. Terwijl er eerder een mail was 

gestuurd dat de Tovervogel niet zou gaan staken. Dat heeft bij een aantal ouders tot onbegrip 

geleid. Wij hebben zeker begrip voor het feit dat het voor u als ouders niet handig is dat er op 

een besluit teruggekomen wordt en dan ook nog eens zo vlak voor de stakingsdag. 

Toen een aantal weken geleden opgeroepen werd tot de staking hebben sommige teamleden 

aangegeven te willen gaan staken. Het aantal was niet zo groot dat we de school zouden 

sluiten, waarop zij besloten hebben af te zien van het stakingsrecht. De gebeurtenissen in het 

afgelopen weekend, die u vast mee hebt gekregen in de media, maakten dat er maandag 

opnieuw over werd gesproken. Ons team is boos over de besluiten die genomen zijn. Dag in 

dag uit werken we hard voor en met alle kinderen. Dat willen we ook graag in de toekomst 

blijven doen en met de huidige maatregelen zien we die toekomst somber in. Dat maakte dat 

veel teamleden aangaven toch te gaan staken. Staken is in Nederland een persoonlijk recht. 

Als men daar gebruik van wil  maken rest niets anders dan daar gehoor aan te geven. Wat in 

dit geval betekende dat de school toch dicht ging. 

Sinterklaas 

Een aantal belangrijke puntjes rondom Sinterklaas bij ons op school: 

- Van 25 t/m 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Graag vanuit 

thuis een schoen meegeven. 

- Op woensdag 4 december, van 8.20 tot 11.00 uur, komt de Sint en zijn Pieten onze school 

bezoeken.  

We hebben het in de tweede Tovergevogel al bij u aangegeven: Zorg dat u en uw kinderen om 

8.15 uur op het schoolplein staan om de Sint te verwelkomen! 

De kinderen gaan niet eerst naar binnen. Ze verzamelen buiten bij de leerkracht in hun eigen 

aangegeven vak. De leerkrachten bespreken dit vooraf met de kinderen. 

Een uitzondering voor de kinderen van leerjaar 8: zij mogen naar binnen om de Sint en zijn 

Pieten vanaf het dak toe te zingen. 

U, als ouder, mag in het daarvoor bestemde ‘vak voor ouders’ op het voetbalveld de Sint 

toezingen. 

- Ouders van unit 1 en 2 worden daarnaast uitgenodigd om de Sint en zijn Pieten in de 

speelzaal te bezoeken. De kinderen verzorgen daar een optreden. 

8.30 – 9.15 uur voor kinderen en hun ouders van stamgroepen 1a en 2a 

9.15 – 10.00 uur voor de kinderen en hun ouders van stamgroep 2b  
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10.15 – 11.00 uur voor de kinderen en hun ouders van stamgroepen 1b en 2c. 

Dit jaar zullen ook de kinderen van de peuteropvang en het kinderdagverblijf hierbij aanwezig 

zijn. 

- Op donderdag 5 december zijn er in unit 3 en 4 de surprises. 

 

Kerst 

Ook al een kleine vooruitblik op kerst. Zeker zo handig voor uw agenda! 

Op vrijdag 20 december vieren we kerst op De Tovervogel. 

In de ochtend een viering in de Petruskerk en in de middag de kerstmarkt op het schoolplein 

(en bij heel slecht weer binnen in de school). U bent welkom in de kerk en op de markt! Voor 

wat betreft de markt: het is de bedoeling dat de kinderen met een ouder of opa of oma of 

buurvrouw of oppas over de markt lopen. Reserveer deze datum dus vast! 

Meer informatie volgt uiteraard nog. 

 

Jeelo 

Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het tweede thema: omgaan met geld. 

U heeft wellicht al in de hal gezien dat we het thema ook meer zichtbaar in de school willen 

maken. Gedurende het thema is het de bedoeling dat iedere unit hun vak vult en u een kleine 

inkijk krijgt van het gebeuren rondom Jeelo in de klas.  

Onze voorleeskampioen 

De voorrondes hebben in de groepen van unit 4 plaats gevonden en twee weken geleden was 

er de schoolfinale. Onze winnares ‘beste voorlezer van onze school’: Tess uit 4a! Zij mag over 

een tijdje door naar de grotere finale in de Tiliander, waar de hele klas haar mag gaan 

aanmoedigen! 

Goed gedaan Tess! 

 

Piano 

In de hal van de school staat een piano. We willen daar ruimte maken. Interesse in deze 

piano? (die nog wel gestemd moet worden) graag melden bij Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 

Vanuit de omgeving 
 

Stichting “Oh kom maar eens kijken” helpt Sinterklaas! 

Nog even en de Sint is weer in het land. De stichting “Oh kom maar eens kijken” gaat ook dit 

jaar de Sint weer helpen. Vorig jaar hebben we, samen met Sint Nicolaas en zijn pieten, 80 

kinderen blij gemaakt met het kado dat ze zelf hebben gevraagd. Dat willen we dit jaar weer 

graag doen. 
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We vinden het belangrijk dat kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar op 5 december een goed 

gevulde schoen krijgen, ook als de omstandigheden thuis dat financieel lastig maken. Juist 

deze kinderen willen wij helpen. Wij hopen dan ook dat de mensen waar het om gaat zich 

aanmelden. Het belangrijkste is dat de verlanglijstjes bij ons komen. De stichting zorgt voor 

kadootjes zodat die, in overleg met de ouders en wellicht met de hulp van de pieten, ook in de 

schoenen van deze kinderen komen. 

  

Je kunt je aanmelden via de website www.ohkommaareenskijken.com 

Ook kun je andere mensen aanmelden waarvan jij vindt dat zij dit nodig hebben.  

  

Wij hopen dat ook dit jaar weer een succes wordt! 

 

Typebureau Van der Pluijm 

Typebureau van der Pluijm gaat, zoals ook in de vorige schooljaren, de typelessen verzorgen 

op De Tovervogel, voor de leerjaren 6, 7 en 8. 

Op woensdagen van 12.30 – 14.00 uur. Startend op 22 januari. 

Er zijn al vele inschrijvingen binnen gekomen. Mocht uw kind nog willen deelnemen? Laat dit 

weten aan Carla: c.claassen@stgboom.nl. Dan ontvangt u verdere info. 
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