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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 maart 2020 
 

 

Dinsdag 10 maart:  - 10 minutengesprekken unit 1 

  - Vergadering OR 

Woensdag 11 maart:  - Spreekuur Farent van 10.30 – 13.00 uur 

Donderdag 12 maart:  - 10 minutengesprekken unit 1 

 16 t/m 20 maart de week van de lentekriebels 

Dinsdag 17 maart:  -  Unit 2 bezoek Tiliander 

Woensdag 18 maart:  -  Spreekuur Farent van 10.30 – 13.00 uur 

Donderdag 19 maart:  - Kangoeroewedstrijd, Internationale rekenwedstrijd voor 

‘rekenknobbels’ uit unit 3 en 4 

  - Nieuwsbrief 

Vrijdag 20 maart:  - Tovervogelviering  groepen 1a, 2b, 3c en 4c 

  Leerlingen treden op en de ouders zijn van harte welkom 

  13.45 – 14.15 uur 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Deze week ben ik met veel plezier gestart op De Tovervogel. Ik ben al in alle groepen geweest 

om me even nader voor te stellen aan de kinderen. Van hen en ook van het team heb ik een 

warm welkom gekregen en dat maakt de start des te prettiger. 

Sommige ouders heb ik ook al mogen begroeten bij de deur aan het begin van de schooldag. 

Mochten we elkaar nog niet ontmoet hebben, ik ben in principe alle dagen op school aanwezig 

en ben graag beschikbaar voor een persoonlijke ontmoeting. Tot ziens! 

Juan Bertrums 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl
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Halfjaarlijkse evaluatie van onze ontwikkelgroepen  

Hieronder 2 ontwikkelgroepen uitgewerkt. Voor de vakantie heeft u al 3 ontwikkelgroepen 

kunnen lezen. 

 

Ontwikkelgroep SEL   

De ontwikkelgroep SEL houdt zich bezig met het sociaal emotioneel leren op de Tovervogel. 

De afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met het nieuwe leerlingvolgsysteem 

SCOL. Door gebruik van dit leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van iedere leerling op 

sociaal emotioneel gebied in de gaten gehouden. De afgelopen periode is de eerste 

observatielijst ingevuld. In april wordt voor de tweede keer de observatielijst ingevuld.  

Nu gaan we in gesprek hoe we verder gaan met de resultaten die komen uit het ingevulde 

leerlingvolgsysteem.   

Daarnaast gaan we opnieuw kijken naar het verloop van het sociaal emotioneel leren in de 

klas. Hierbij richten we ons op de lessen die worden gegeven rondom de sociaal emotionele 

ontwikkeling.   

 

Rapportage 

De werkgroep rapportage is het afgelopen half jaar druk bezig geweest met het zoeken naar 

een nieuwe vorm van rapporteren. Ons huidige rapport past niet meer bij het 

onderwijsaanbod. We hebben van verschillende scholen de manier van rapporteren bekeken en 

zijn naar externe bijeenkomsten geweest. Er komen echter vele vraagstukken bij kijken, welke 

we allemaal gedegen en goed aan willen pakken. We blijven dus als werkgroep achter de 

schermen nog wel een tijdje hard op zoek naar onze nieuwe vorm van rapporteren. 

 

Jeelo 

Deze week is ons nieuwe thema ‘beleven van onze planeet’ gestart. We sluiten dit thema op 19 

mei.  

Een kleine inkijk in het thema: 

Unit 1: Genieten van het seizoen. Vertellen over het weer, warm en koud, wind, regen en zon, 

een regenboog. De natuur, de dieren in de seizoenen…... 

Unit 2: Meten van het weer. Volg het weer, meet de temperatuur, regen- en windmeter. 

Wolken en neerslag en de kringloop van het water….. 

De kinderen van unit 2 brengen een bezoek aan de Oisterwijkse molen 

Unit 3: Strijden tegen water. De watersnoodramp, de strijd tegen de zee, hoog en laag 

Nederland, regenwater opvangen, kaart lezen…….. 

Unit 4: Reizen over de wereld. Klimaten, de dampkring, de opbouw van de aarde, de atlas….. 

De kinderen van unit 3 en 4 brengen een bezoek aan de chocoladefabriek Cerisette in 

Oisterwijk. Chocolade heeft veel te maken met het weer. Dat zullen de kinderen gaan 

ontdekken. 

In unit 4 komt er een gastles over duurzaamheid 
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Lentekriebels 

In de week van 16 maart tot en met 20 maart is de Week van de Lentekriebels. De Week van 

de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week 

relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Het doel is om kinderen de juiste 

informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling. Elk jaar 

staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema "Seksuele vorming geven is een feestje! 

Dit omdat de Week van de Lentekriebels dit jaar 15 jaar bestaat.  

 

Star Class 

In de andere bijlage leest u hier meer over. 

Vanuit een leerling het onderstaande aanvullend: 

Hoi, ik ben Lies, 

Ik heb vorig jaar Star Class gedaan en het was heel leuk. Je leert er veel van en hebt veel 

plezier. De meester Geert was ook heel aardig. Ik kan nu meer rondom theater en heb er veel 

van geleerd. Het was erg leuk! 

Vooral uitkijkend naar de musical van groep 8! 

 

 

Vanuit de omgeving 
 

Uitnodiging: Kinderuniversiteit 11 maart 

‘In toga naar je werk?’ 

  
 

Aanmelden voor dit collegeBeste kinderen en ouders/begeleiders, 

 

Wij nodigen jullie graag uit voor de volgende Kinderuniversiteit van Tilburg University. Deze staat 

gepland op woensdagmiddag 11 maart van 15.00 – 16.00 uur. Het college is voor alle kinderen 

die in groep 6 t/m 8 van de basisschool zitten, samen met een ouder/begeleider. Jullie kunnen je 

vanaf nu online aanmelden. Deelname is gratis. 

 

https://content.mailplus.nl/m7/links/tilburguniversity/nct5515043/ULBBJKTkMdfEkqh
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Naar de website  

 

 

 

 

Warandelaan 2 

5037 AB Tilburg 
 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

Kinderuniversiteit 

Tijdens de Kinderuniversiteit krijgen 

kinderen les van een hoogleraar van 

Tilburg University, steeds over een ander 

thema. Zo maken zij op een leuke manier 

kennis met wetenschap en de universiteit. 

Meer info over de Kinderuniversiteit vind je hier. 

 

Kinderuniversiteit 11 maart: ‘In toga naar je werk?’ 

Professor Diana van Hout is hoogleraar én rechter en zij legt op een creatieve 

manier uit wat rechters doen, waarom ze een toga dragen en wat voor 

onderzoek ze doet om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet 

naar een rechter hoeven. 

 

 

Datum:  woensdagmiddag 11 maart 

Tijd: 15.00 – 16.00 uur 

Locatie: Aula van Tilburg University (gebouw Cobbenhagen) 

 

Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden. 

 

Aanmelden voor dit college  

 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Tilburg University Junior 

 

 

PS Blijf op de hoogte van alle activiteiten van Tilburg University Junior via onze 

nieuwsbrief, Facebook en Instagram. 
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