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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 15 februari  t/m 6 maart 2020 
 

Dinsdag 18 februari:   Vergadering GMR 

Woensdag 19 februari:  Spreekuur Farent: 10.30 – 13.00 uur 

Donderdag 20 februari:  Afsluiting Jeelo thema “Veilig in het verkeer” 

Vrijdag 21 februari:   Carnaval 

 22 februari t/m 1 maart Carnavalsvakantie 

            Maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart luizenpluizen in iedere klas 

Woensdag 4 maart:   Opening Jeelo thema “ Beleven van onze planeet” 

Donderdag 5 maart:   Nieuwsbrief 

 

Vanuit school 
 

Carnaval 

Op vrijdag 21 februari vieren we met de kinderen Carnaval: creatief bezig zijn, dansen en 

andere dingen naar keuze doen. De kinderen mogen verkleed naar school komen. Gelieve 

geen confetti, spuitconfetti en zwaarden/geweren die passen bij de outfit mee te geven. De 

schooltijden zijn zoals anders op vrijdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. 

Ook is er, zoals op andere vrijdagen gewoon schoolfruit en nemen de kinderen zelf een 

lunchpakketje mee.  

 

Afscheid Sjannie 

Afscheid op en van de Tovervogel: het was een hele mooie dag voor mij en mijn gezin. We 

hebben genoten. Het begon al met een ontbijtje verzorgd door Rens Schoonman en Lukas van 

den Heijkant. Daarna een bezoek aan alle stamgroepen waar de kinderen hele leuke 

activiteiten hadden bedacht. Een mooi schilderij als afscheidscadeau.  

Dank voor alle berichtjes, kaarten, cadeautjes en mooie woorden die ik van kinderen en 

ouders kreeg. Na een gezellige afsluiting met het team zat de dag er op. Een dag waar ik met 

heel veel plezier aan terugdenk. Net als aan mijn tijd op de Tovervogel. Hartelijke groet, 

Sjannie 
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En dit is dan de ontbijtservice waar u ook gebruik van kunt maken: 

 

“De morgenstond heeft brood in de mond” 

Nieuwe ontbijt service 

Bestel je ontbijtje bij ons  (Rens Schoonman) 

 of (Lukas van den Heijkant) 

 

€  7,00  Voor 1 persoon 

€ 10,00 voor 2 persoon en  € 4,00 per persoon extra  

Alleen op zondag  bezorging          

  

Een ontbijt bestaat uit:                   

Brood * 

Croissants * 

Eieren 

Hagelslag 

Jam 

Boter 

Kaas 

Ham 

Jus d’orange                              

                                          *vers 

van Robert van Beckhoven 

 

Geef je bestelling door voor 

zaterdag 12:00  

Rensschoonman@gmail.com  

mailto:Rensschoonman@gmail.com
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TEL. 0617460027 (Rens)     TEL.06197246 (Lukas) 

Smakelijk eten   

 

 

Farent 

Beste ouders/verzorger(s). 

U kunt als ouder gebruikmaken van de diensten van onze schakelfunctionaris Monique 

Wijnhoven. U kunt bij haar terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Wat 

de schakelfunctionaris u kan bieden: 

 een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken. 

 consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind. 

 korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt. 

 opvoedingsbegeleiding. 

 advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van 

echtscheidings-, verwerkings-, of gezinsproblematiek. 

 in kaart brengen wat er nodig is. 

 indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding. 

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

Monique Wijnhoven - Maatschappelijk werker 

Spoorlaan 82/C, 5061 HD Oisterwijk 

Aanwezig: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur 

06-43359024 | 088 023 75 00 | moniquewijnhoven@farent.nl | [www.farent.nl]www.farent.nl 

 

Halfjaarlijkse evaluatie van onze ontwikkelgroepen 

Hieronder 3 ontwikkelgroepen uitgewerkt. Na de vakantie volgen de andere groepen. 

De doorlopende lijn 

De ontwikkelgroep doorlopende lijnen heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden 
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met onderzoeken hoe we alle formulieren, administratieve handelingen en overzichten zo 

kunnen bundelen dat het functioneel, werkbaar en overzichtelijk is.   

We hebben alle registratie naast elkaar gelegd en zijn tot een didactisch overzicht gekomen 

waar we pilots mee draaien.    

Tevens zetten we in op een doorgaande lijn als het gaat om afspraken binnen de school, 

zoals:  

 Stil in de gangen   

 Jassen en tassen aan de kapstok  

 Zuinig zijn op spullen en materialen  

 

Staal  

Het eerste half jaar STAAL: Het werken met werkboeken en bronnenboeken is pittig door het 

hoge niveau in woordenschataanbod. Het werken met digibord is duidelijk voor de kinderen. 

De Taaltoets via de Chromebook is een meerwaarde. We bekijken op welke manier we er het 

meeste uit kunnen halen door ook groepsoverstijgend binnen de unit te werken. Ook blijven 

we zoeken naar mogelijkheden om ook bij taal het eigenaarschap bij de leerlingen te kunnen 

leggen.   

Spelling kent veel categorieën die de leerlingen snel oppikken. De constante herhaling is erg 

prettig voor de kinderen. Binnen alle units wordt er ook de software ingezet; Kinderen kunnen 

oefenen per thema of per categorie. In unit 2/3 zoeken we ook naar mogelijkheden om ook 

spelenderwijs te leren. In unit 4 werkt men momenteel met 

een  leerlinggestuurd spellingsplan. We gaan bekijken of we leerjaar 6 hier later in het jaar al 

op kunnen voorbereiden.  

Iedereen ervaart STAAL als een vernieuwende en verfrissende methode met een hoog niveau. 

We realiseren ons dat we net bezig zijn en halen er steeds meer uit. In juni 2020 volgt weer 

een evaluatie.  

 

Jeelo 

Twee thema's zijn dit jaar inmiddels afgerond. We beginnen aan deze manier van werken 

steeds wat meer te wennen. Tijdens ieder thema zoeken we naar gastlessen en/of workshops. 

Leuk zou zijn als we iets meer de school uit kunnen. Dit moet groeien. Het kost heel wat 

voorbereidingstijd.  

Voor de komende thema's is het doel om duidelijker naar de kinderen en eventueel de 

ouders te communiceren wat de kinderen nu eigenlijk 'leren' met een bepaald thema.  

Er zitten uiteraard héél veel leerpunten/doelen in de thema's verweven, maar omdat we 

anders aan het werk zijn en we het niet altijd benoemen, zien kinderen dit niet altijd meteen.  

We streven ernaar de creatieve vakken en de wereld oriëntatie vakken volop onder de 

aandacht te brengen en als een lijn door de school te laten lopen. 

 

Vanuit de ouderraad 



 5 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

In de bijlage informatie over het schoolvoetbaltoernooi. 

Vorig jaar kon het voor de oudste leerlingen van de school niet doorgaan, omdat er geen 

begeleiding was. We hopen dat er dit jaar ouders zijn die zich hiervoor opgeven! 

 

 


