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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 1 t/m 14 februari 2020 
 

30 en 31 januari is de school dicht i.v.m. de staking. 

 

Woensdag 5 februari:  Schakelfunctionaris 10.30-13.00 uur 

Donderdag 6 februari:  10 minutengesprekken leerjaar 3 t/m 7 

Wethouder Verkeer in unit 3 en 4 

Vrijdag 7 februari:  Afscheid Sjannie 

Maandag 10 februari:  Vergadering MR 

Dinsdag 11 februari:  Dansles in thema verkeer unit 2 

Woensdag 12 februari: Schakelfunctionaris 10.30-13.00 uur 

    Voorleeswedstrijd in de Tiliander,  

met schoolkampioen Tess en 4a 

Donderdag 13 februari: Nieuwsbrief 

 

12, 13 en 14 februari Pleintje Verkeer op het schoolplein 

 

Vanuit school 
 

Afscheid Sjannie 

Op vrijdag 7 februari nemen we met de kinderen, ouders en collega’s afscheid 

van Sjannie. Van 14.00 tot 15.30 uur zal er in de hal de mogelijkheid zijn 

om Sjannie de hand te schudden. 

 

Verslag ouderpanel 

Sjannie opent (voor haar het laatste) ouderpanel, en gaat het overdragen aan Juan. 

Veranderende populatie Tovervogel. 

Populatie kinderen op Tovervogel is diverser geworden.  Dat komt omdat de 
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gemeente Oisterwijk huizen in de wijk Waterhoef aanbiedt aan mensen met een 

verblijfsvergunning. Voor ons  onderwijsaanbod betekent dat ook een grotere variëteit  

omdat we alle kinderen passend onderwijs moeten bieden. 

Op gemeentelijk niveau is dit ook bekend. 

Vanuit de directies (van de scholen) wordt meer aandacht gegeven voor spreiding van 

schoolkeuze voor mensen van het asielzoekerscentrum. 

Voor de grotere groep kinderen die niet Nederlands spreekt bij ons op school betekent 

dit een extra taalaanbod, voor kinderen met een zwakke taalontwikkeling ook. 

Hiervoor krijgen we subsidie van de gemeente. Deze wordt ingezet binnen de units 

d.m.v (deels) een onderwijsassistent. De voertaal op school is altijd Nederlands. 

Idee: Bij  naschoolse sport worden er 2 scholen aan elkaar gekoppeld. Koppel 

Tovervogel niet aan Azc school. Dit wordt op gemeentelijk niveau bepaald. Wij 

kaarten het aan. 

Hoe kunnen wij als ouders thuis meehelpen om de werkdruk van leerkrachten te 

verlagen? 

De werkdruk van leraren is hoog, naast onderwijs geven komt er ook vaak een 

opvoedkundige taak bij. Is het duidelijk voor ouders wat de school verwacht van hen?  

Op individueel gebied wordt er goed gecommuniceerd en worden verwachtingen 

duidelijk uitgesproken. Bij de kennismakingsgesprekken worden de verwachtingen ook 

neergelegd. 

Bij de stakingsdagen van a.s. 30 en 31 januari hier ook aandacht aan geven. 

Hoe is het niveau van het taalonderwijs in unit 3? 

We werken dit jaar voor het eerst met de nieuwe methode STaal. Deze methode is 

anders opgebouwd dan onze vorige taalmethode. De methode heeft een 

tweejaarlijkse cyclus, we hebben er voor gekozen om elk jaar de helft van leerjaar 5 

aan te bieden en de helft van leerjaar 6. Het tweede jaar is de andere helft aan de 

beurt, in 2 jaar heb je alle lesstof behandeld. De ontwikkelgroep STaal zal een update 

geven  in de nieuwsbrief. 

Jeelo, hoe is het met het kennisaanbod van de zaakvakken? 

Binnen Jeelo zou er (binnen de 2 jaarlijkse cyclus) een aanbod moeten zijn van de 

basiskennis zaakvakken. Ontwikkelgroep Jeelo plaatst ook een update in de 

nieuwsbrief. 

Knutselen. 

Er is in december veel tijd en aandacht gegeven aan knutselen voor de verkoop op de 

kerstmarkt. Leerlingen waren heel erg enthousiast. Er is te veel  tijd van de plusklas 

(geïntegreerd binnen Jeelo) naar het knutselen gegaan. 
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Hoe gaan we om met onvriendelijke teksten/nare berichten die kinderen elkaar sturen 

op de school tablets?  

Leerkrachten bespreken situatie in de groep. De jeugdagent komt langs om ons te 

helpen de  kinderen bewust te maken van de gevaren van sociale media en de ernst 

van misbruik hiervan. Ook zal het ‘verdwijnen’ van spullen hier ter sprake worden 

gebracht. Alle kinderen van unit 3 en 4 hebben nu een eigen wachtwoord voor de 

tablets wat alleen zij kennen. 

Klassenlijsten met gegevens van leerlingen mogen we niet verspreiden i.v.m. de wet 

op de privacy. 

Citoscores worden op parnassys opengezet op het moment dat alle leerkrachten de 

gegevens hebben ingevuld.  Alleen de laatste uitslagen zijn zichtbaar.  Een overzicht 

van voorgaande cito’s kan de stamgroepleerkracht laten zien. 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Carnaval 

We kunnen zeker nog hulp gebruiken op vrijdag 21 februari! 

Unit 1 van 10.00 tot 12 uur. 

Unit 2, 3 en 4 van 12.30 tot 14.30 uur. 

Komt u de hele dag helpen? Dan krijgt u een lunch op school. 

En we zijn op zoek naar schminckspullen en ouders die dit graag doen! 

Opgeven bij Carla: c.claassen@stgboom.nl 

Verdere info over Carnaval leest u in de volgende nieuwsbrief. 

 

Een vroege oproep voor het schoolreisje!! 

Dit schooljaar gaan we weer op schoolreis! We gaan er op dinsdag 12 mei 

2020  een onvergetelijke dag van maken! Vanwege het vervoer willen we nu al een 

oproep doen! 

Er is deze keer gekozen voor 2 bestemmingen. Unit 1 en 2 gaan samen naar een 

locatie en unit 3 en 4 gaan ook gezamenlijk. 

 

Unit 1 en 2 

We hebben dit jaar hulp nodig van ouders om kinderen te brengen en te halen naar 

de locatie. 

De locatie is op ongeveer 20 minuten rijafstand. Er is gekozen voor een veilige en 

overzichtelijke locatie waardoor er geen extra begeleiding nodig is. Wilt u ons helpen 
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er voor de onderbouw een onvergetelijke dag van te maken? Geef dan bij juf Carla 

(c.claassen@stgboom.nl) aan of u heen en/of terug zou willen rijden. 

 

Unit 3 

Unit 3 gaat samen met Unit 4 naar een locatie op 20 minuten rijafstand. Voor unit 3 

hebben we ouders nodig die én willen rijden én willen begeleiden. 

Wil je deze dag rijden en begeleiden? Geef je dan op bij juf Carla 

(c.claassen@stgboom.nl). 

 

Unit 4 

Unit 4 gaat naar dezelfde locatie als unit 3. Voor Unit 4 hebben we geen hulpouders 

nodig. 

 

Voor het rijden door ouders is gekozen omdat de buskosten niet door de ouderraad 

gedragen kunnen worden. Wij willen geen verhoging van de ouderbijdrage en wij 

vinden het niet wenselijk een incidentele bijdrage voor het schoolreisje te vragen. Het 

schoolreisje moet een leuke dag zijn voor ieder kind! 

 


