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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 7 t/m 20 december 2019 
 

Dinsdag 10 december:   Schaatsen unit 2 en 4 

Woensdag 11 december:  Spreekuur Farent: 10.30-13.00 uur 

Vrijdag 13 december:   Schaatsen unit 3 

Woensdag 18 december:  Spreekuur Farent: 10.30-13.00 uur 

Donderdag 19 december:  Nieuwsbrief 

Vrijdag 20 december:   Jeelo afsluiting thema ‘ omgaan met geld’ 

   Kerstviering 

 

Vanuit school 
 

Schaatsen 

Met unit 2, 3 en 4 gaan we schaatsen op de Oisterwijkse Winter Village schaatsbaan. 

Unit 2: dinsdag 10 december, 12.45 tot 14.15 uur. 

Unit 3: vrijdag 13 december, 12.45 tot 14.15 uur. 

Unit 4: dinsdag 10 december, 10.30 tot 12.00 uur. 

 

Belangrijk: 

- Het is verplicht om handschoenen te dragen op de schaatsbaan! 

- Wanneer de kinderen eigen schaatsen hebben, graag meegeven! Er zijn veel schaatsen die 

daar geleend kunnen worden, maar slechts een beperkt aantal van dezelfde maat. 

- De kinderen krijgen ranja bij de Winter Village.  

 

Kerst 

U heeft al enige informatie over kerst kunnen lezen. Hier de belangrijkste punten op een rijtje 

over onze kerstviering op vrijdag 20 december: 

- De schooltijden blijven hetzelfde: van 8.30 tot 14.30 uur. 
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- U bent allen uitgenodigd om bij onze kerstviering in de St. Petruskerk te zijn. Aanvang 10.30 

uur. Enkele ouders worden door de leerkracht gevraagd om tussen de leerlingen te gaan 

zitten. Andere aanwezigen graag plaatsnemen achter de kinderen in de kerk! 

- De kinderen van unit 1 mogen met het treintje, de kinderen van unit 2, 3 en 4 zullen lopend 

naar en van de kerk gaan. 

- In de klas vindt de kerstlunch plaats. Dit zoals voor velen op de bekende manier: Alle 

kinderen nemen zo’n 5 tot 7 hapjes mee naar school om 8.30 uur. Graag invullen op de lijsten 

aan de deuren van de klas wat u maakt/mee brengt. Er kan op school niks warm gemaakt 

worden. Wanneer alle kinderen iets maken, ontstaat er een lekker buffet in de klas. 

Voor drinken wordt gezorgd! Graag uw kind een bord, beker en evt. bestek met naam erop 

mee te geven.  

- Van 12.45 tot 14.10 uur is de kerstmarkt. We hopen dat alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 

buren en andere bekenden komen!! We verwachten in ieder geval wel van elk kind iemand die 

met uw kind over de markt kan. 

Laat u het aan de leerkracht weten wanneer er niemand in de gelegenheid is om naar de 

markt te komen?  

Unit 1 en 2: Zit uw kind in deze unit? Graag uw kind in de klas ophalen om samen over de 

markt lopen! U brengt uw kind ook weer terug in de klas!  

- Neemt u een volle portemonnee mee?! Er is van alles te zien, te doen en te kopen! Al het 

geld gaat naar de Voedselbank. Er zijn vele kinderen uit Oisterwijk en omstreken die geen 

uitgebreid kerstdiner hebben!  

- De kinderen gaan na de markt nog even terug de klas in om de dag af te sluiten en het 

opgehaalde geld te tellen. U hoort via Parro die middag wat er opgehaald is.  

- We vinden het erg fijn als ouders ons helpen met het opruimen van het plein/de kerstmarkt 

wanneer de kinderen in de klas zitten. We hopen op uw helpende handen!   

 

Kerstbomen oproep: 

We zijn nog op zoek naar kunstbomen voor in de klassen! Mocht u een boom over hebben, we 

willen ‘m graag! 

 

gewijzigde datum 10 minuten gesprekken  

Op 28 en 30 januari staan de 10-minutengesprekken voor de leerjaren 3 t/m 7 gepland. Op 30 

januari gaan de 10-minutengesprekken niet door. De nieuwe data worden 28 januari en 7 

februari. Na de kerstvakantie krijgt u bericht wanneer u zich via schoolgesprek in kunt 

schrijven voor de 10-minutengesprekken. 
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Ouderkamer 

De eerste bijeenkomst van de ouderkamer hebben we gehad op woensdag 27 november. Het 

werd goed bezocht door verschillende ouders en was een groot succes! 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Noodoproep! 

Maandag 9 december om 19.30u hebben we echt nog hulp nodig om de school in kerstsferen 

te brengen! Wie komt ons helpen!? Ook papa’s zijn nodig voor de zware bomen! De school zal 

anders niet versierd kunnen worden! Geef je op bij Carla: c.claassen@stgboom.nl 
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