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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 23 november t/m 6 december 2019   
 

Dinsdag 26 november:  Vergadering OR 

Woensdag 27 november: Voorlichtingsavond Durendael ouders leerjaar 8 

  Spreekuur Farent: 10.30 – 13.00 uur 

Woensdag 4 december:  Sint op school 

  Spreekuur Farent: 10.30 – 13.00 uur 

Donderdag 5 december: Surprise unit 3 en 4 

  Nieuwsbrief 

Vrijdag 6 december:  Unit 1 en 2, 10.30 uur op school 

 

Vanuit school 
 

Sinterklaas 

In de vorige nieuwsbrief staat alle belangrijke informatie over de activiteiten rondom de 

verjaardag van Sinterklaas. Leest u dit nog eens goed door?! 

Aanvullend: 6 december 

Zoals u in de jaarkalender kunt zien mogen de kinderen van unit 1 en 2 op 6 december later 

op school komen. Hoe komt dit? In de afgelopen jaren was 6 december geen vrije dag op de 

Tovervogel. Veel ouders en kinderen vonden dat niet prettig en hebben dat ook aangegeven. 

In het ouderpanel  en bij de MR was dit ook onderwerp van gesprek. Waarom is 6 december 

dan geen studiedag geworden? Omdat we dit schooljaar maar 1 studiedag in konden zetten, 

naast de reguliere vakanties, hebben we er voor gekozen om die op 4 mei plaats te laten 

vinden. Daarmee wordt de tulpvakantie verlengd, omdat 5 mei ook al een vrije dag was. Dit is 

een afspraak voor alle scholen van Stichting BOOM. 

Het feit dat we geen extra vrije uren en dagen voor kinderen in kunnen zetten heeft te maken 

met het feit dat we vier jaar geleden over zijn gegaan op een doorlopend lesrooster. De 

kinderen die op dat moment in groep 4 zaten, hadden jarenlang minder lesuren gemaakt 
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doordat zij op vrijdagmiddag vrij waren. Alle kinderen moeten in 8 jaar 7520 lesuren maken, 

dat is een wettelijke verplichting. Om hiervoor te zorgen kunnen we simpelweg niet zoveel 

studiedagen inroosteren. 

Om toch tegemoet te komen aan de dringende vraag om met name jonge kinderen wat later 

naar school te laten komen, hebben we besloten dat de kinderen van unit 1 en 2 op 6 

december om 10.30 uur naar school mogen komen. De kinderen van unit 3 en 4 komen gewoon 

om 8.30 uur. Dit is eenmalig, dus alleen voor dit jaar. 

Vanaf volgend schooljaar hebben we weer meer uren in te zetten voor studiedagen en is de 

situatie weer anders. 

Drie kinderen uit unit 4 hebben het MT een petitie aangeboden om er voor te pleiten dat alle 

kinderen later op school mogen komen. We hebben uitgelegd waarom dit niet kan. Ze 

begrijpen dit. Maar alle lof voor Rens, Kyan en Tes; heel goed gedaan en heel goed 

meegedacht. 

Mocht het voor u  niet mogelijk zijn op uw zoon/dochter die in unit 1 en/of 2 zit om 10.30 uur 

naar school te brengen, dan kan hij/zij ook gewoon om 8.30 uur starten. De leerkrachten van 

unit 1 en 2 zijn gewoon op school aanwezig. 

 

Kerst 

Zoals u ook al eerder heeft kunnen lezen, vindt onze kerstviering op vrijdag 20 december 

plaats. In de middag houden we een kerstmarkt. Deze zal plaatsvinden van 12.45 uur tot 

14.10 uur. Om nog even extra bij u onder de aandacht te brengen: Het is de bedoeling dat er 

iemand met uw kind over de markt loopt. U als ouder, een oppas, een opa, een oma of andere 

bekende van uw kind.  

Mocht dit echt een probleem zijn, laat dit dan weten aan de leerkracht van uw kind! 

 

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen  

Tussen 28 oktober en 5 november is bij de leerlingen van leerjaar 6 t/m 8 de vragenlijst 

sociale veiligheid afgenomen. De kinderen hebben 40 vragen beantwoord over de volgende 

thema’s:  

 Veiligheidsbeleving  

 Het optreden van de leraar  

 De opstelling van de leerling  

 Welbevinden  

 Fysieke veiligheid  

 Sociale veiligheid  

 Psychische veiligheid  

 Materiële veiligheid.  
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De kinderen konden een cijfer geven tussen 1 en 4. De norm is gesteld op 3. Dat betekent dat 

een gemiddelde score van 3 en hoger in principe goed is. Alle thema’s scoorden hoger dan 3 

en het gemiddelde ligt op 3.66. De uitslag van de vragenlijst gaat naar de inspectie van het 

onderwijs en naar het bestuur van Stichting BOOM. Het is wettelijk verplicht om deze 

vragenlijst jaarlijks af te nemen. Tot slot mochten de kinderen nog een punt geven. Zij geven 

de school een 8.7 voor veiligheid en een 8.5 voor “ik heb het naar mijn zin op school”. 

Gemiddeld een 8.6. Wij zijn trots op deze score. In de bijlage bij deze Tovergevogel vindt u 

nog een samenvatting van  de uitslag.  

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Binnenkort ontvang u via de mail een verzoek om een vragenlijst omtrent oudertevredenheid 

in te vullen. Tweejaarlijks vragen we de ouders naar hun tevredenheid over een aantal 

belangrijke zaken. Sociale veiligheid is ook een onderwerp van de oudervragenlijst. We vinden 

het fijn als u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Het levert ons belangrijke 

informatie op, die we op kunnen pakken en waar we iets mee kunnen doen. 

 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Tikkie 

Een aanvulling op het Tikkie dat u vorige week via Parro heeft ontvangen: 

Ook dit jaar weer vragen wij aan u een vrijwillige bijdrage voor de Ouderraad, dit is voor de 

activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen maar ook het schoolreisje en het 

Tovervogelfeest. 

Mocht u niet via het Tikkie de ouderlijke bijdrage van €22,50 per kind wensen te betalen dan is 

het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt storten IBAN NL53 RABO 0138.981.574 t.n.v. 

Ouderraad de Tovervogel. Onder vermelding van voor-, achternaam en groep van uw kind. 

  

Heeft u inmiddels al betaald? Dank! 

Anders zien we graag de bijdrages tegemoet zodat we er weer een mooi jaar van kunnen 

maken.  

 Alvast hartelijk dank. 

  

Namens de Ouderraad van De Tovervogel 

 

Vanuit de omgeving 
 

Communievoorbereiding Oisterwijk en Moergestel 
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In januari 2020 starten we met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie voor 

kinderen vanaf groep 4 uit Oisterwijk en Moergestel. Wij nodigen u van harte uit om naar de 

informatieavond te komen. Deze is op dinsdag 26 november van 20:00 tot 21:00 in het 

Jozef centrum, Kerkstraat 95a, naast de Petruskerk in Oisterwijk. Ook als uw kind nog niet 

gedoopt is, dan bent u van harte welkom. Uw kind kan ook voorbereid worden op de doop. Op 

deze informatieavond zal er meer verteld worden over de inhoud en praktische zaken, zoals 

het inschrijven, de kosten en wanneer de lessen gepland zijn. Aanmelden voor deze 

informatieavond kan via ehc.moergestel-oisterwijk@jozef-parochie.nl, de contactpersoon is 

Sigrid Bouman. 

In Haaren zijn de voorbereidingen al begonnen, voor informatie kunt u contact opnemen met 

Carin van der Heijden (ehc.haaren@jozef-parochie.nl). Meer informatie kunt u ook op onze 

website vinden www.jozef-parochie.nl. 

Graag tot ziens op 26 november, namens de werkgroep, pastoor Francis de Meyer, Anne 

Marieke Posthumus en Sigrid Bouman 
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