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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 18  t/m 31 januari 2020  
 

  Deze week Adviesgesprekken leerjaar 8 

Dinsdag 21 januari:  Jeelo opening thema ‘Veilig in het verkeer’ 

Woensdag 22 januari:  Spreekuur Farent: 10.30-13.00 uur 

  22 januari t/m 1 februari De nationale voorleesdagen 

Vrijdag 24 januari:  1e rapport unit 2 t/m 4 

  Deze week Adviesgesprekken leerjaar 8 

Dinsdag 28 januari:  10 minutengesprekken unit 2 t/m 4 m.u.v. leerjaar 8  

Woensdag 29 januari:  Spreekuur Farent: 10.30-13.00 uur 

Donderdag 30 januari:  10 minutengesprekken unit 2 t/m 4 m.u.v. leerjaar 8  

  Nieuwsbrief 

Donderdag 30 januari:  School dicht i.v.m. staking 

Vrijdag 31 januari:  School dicht i.v.m. staking 

 

Vanuit school 
 

Gevonden voorwerpen 

Maandag 20 januari worden in de hal de gevonden voorwerpen uitgestald. Er staan ook nog 

veel schalen van Kerst op school. Neemt u een kijkje?!  

Wat blijft liggen, gaat daarna weg. 

 

Jeelo 

Dinsdag 21 januari start ons nieuwe thema ‘veilig in het verkeer’. We openen in de klassen het 

thema. Unit 3 verzorgt in andere klassen een Kahoot quiz of een knutselles. 

We sluiten op donderdag 20 februari het thema in de klassen af. 

Wat staat er onder andere op de planning rondom dit thema: 

Een dansles in unit 2, oud leerkrachten komen voorlezen in unit 1 en 2 (dit ook in het kader 

van de nationale voorleesdagen), de wethouder van Verkeer komt in unit 3 en 4.  

Het project ‘Pleintje Verkeer’ komt enkele dagen op het plein te staan en alle groepen kunnen 
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daar gebruik van maken. Kinderen uit unit 2 leggen een wandelexamen af. Dit met hulp van 

kinderen uit unit 4. 

Vooruitkijkend op het volgende thema: 

Na de Carnavalsvakantie start het thema ‘Beleven van onze planeet’.  

Seizoenen, klimaten en de strijd tegen water en het extreme weer van nu. De bodem 

onderzoeken en leren over de opbouw van de aarde en het zonnestelsel. De directe omgeving, 

de provincie en de hele wereld. Kaarten en legenda’s lezen….. 

Kunt u iets betekenen tijdens dit thema?! Laat het weten aan Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 

De gezonde school 

Een site die we met u willen delen: www.gezondtrakteren.nl  

Gezonde traktaties, lunches en tussendoortjes.  

 

Rapporten 

Volgende week ontvangen de leerlingen van unit 2 t/m 4 hun rapport. Deze manier van 

rapportage past niet meer bij ons unitonderwijs. Een ontwikkelgroep is druk bezig om een 

nieuwe manier van rapportage te ontwikkelen, die we vanaf volgend schooljaar gaan hanteren. 

Tot dan doen we het met de huidige rapporten. Om u toch zo goed mogelijk te informeren 

over de ontwikkeling en voortgang van uw kind(eren) zijn er kleine aanpassingen gedaan in de 

huidige rapporten. De aanpassingen kunnen per unit verschillend zijn. 

 

Schoolgesprek 

Ook de rapportgesprekken voor de leerlingen van leerjaar 3 tot en met 7 komen er weer aan. 

U heeft inmiddels een mail gekregen voor het inschrijven van dit gesprek. 

Schrijft u op tijd in!? We verwijzen u verder naar de mail. 

 

Enkele collega’s die gaan voor een goed doel 

Beste ouders,  

In het jaar 2020 zullen Jeroen en Grard voor twee verschillende goede doelen zich sportief in 

gaan zetten. Voor beide zit er een persoonlijk verhaal achter hun actie. Jeroen zal mee gaan 

doen aan de Alp d’Huzes, waarbij hij geld in wil zamelen voor de strijd tegen kanker (KWF). 

Grard doet mee aan de Homewalk en hoopt zo geld in te zamelen voor het Ronald McDonald 

kinderfonds. Beide willen zoveel mogelijk geld ophalen, waarbij alle steun welkom is. Mocht u 

interesse hebben in de persoonlijke verhalen óf ons willen steunen, dan kunt u kijken op de 

onderstaande links.  

Voor Jeroen:  

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/JeroenSchouten/alpe-dhuzes-2020 

Voor Grard:  

https://www.homewalk.nl/homewalker/grard-blankers 
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Alvast erg bedankt voor jullie steun. 

 

 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Carnaval 

Wie kan er helpen op vrijdag 21 februari met de carnavalsviering op school? 

Van 10.00 – 12.00 uur in unit 1 en/of van 12.30 – 14.30 uur in unit 2, 3 en 4. 

De kinderen lopen zelf rond en kunnen kiezen wat ze willen doen.  

Mocht u de hele dag kunnen helpen?! Dan verzorgen wij de lunch voor u. 

Opgeven bij Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 


