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

 

Agenda van 21 maart t/m 3 april 2020 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 2 april 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat zitten we in een hectische tijd met elkaar. Het is een onwerkelijk gevoel om in een bijna 

leeg schoolgebouw te zijn met maar enkele kinderen. Ook voor deze kinderen is het best 

onwennig. 

Wat is het fijn om te merken dat zoveel ouders en andere betrokkenen bij de school hun 

begrip en medewerking laten merken. Ik ben ook erg trots op ons team, dat met grote inzet 

en veerkracht probeert te zorgen, zo goed als mogelijk in deze situatie, dat onze kinderen 

thuis aan school kunnen werken. Dank je wel, allemaal! 

We kijken allemaal uit naar het moment dat we iedereen weer kunnen verwelkomen op onze 

school! 

Met vriendelijke groet, 

Juan Bertrums 

directeur De Tovervogel 

Wat vervalt…… 

De open deurendag, gepland op 8 april, gaat niet door. 

De kangoeroewedstrijd (rekenen) kunnen we hopelijk nog op een later tijdstip inhalen. 

 

Vakanties schooljaar 2020 – 2021 

Eerste schooldag: 24 augustus 2020 

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
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Carnavalsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021 

2e Paasdag: 5 april 2021 

Koningsdag: 27 april 2021 

Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021 

2e Pinksterdag: 24 mei 2021 

Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021 

De studiedagen volgen later nog. 

 

Vanuit de omgeving 
 

Tips vanuit bibliotheek Oisterwijk voor alle kinderen thuis: 

• De mini-leeslessen op https://www.makkelijklezen.nl/mini-leeslessen/  

• Tips voor thuis lezen: https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving/thuisonderwijs-

lezen/ 

• Een leuke knutselopdracht na het lezen van een 

boek: https://www.mevrouwmarloes.nl/lesgeven/de-boekendoos-verwerking-van-je-

gelezen-boek/  

• Maak een Boekenbabbel voor je klasgenoten als je een e-book of eigen boek uit hebt: 

 http://www.boekenbabbels.nl/uitleg-babbel-opnemen/ 

• Gratis luisterboeken in de luisterbiebapp van de Bibliotheek, ook voor niet-

leden: https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

• Bereslim voor kleuters (vraag een code aan voor de bieb-actie, ook al ben je geen 

lid: https://next.bereslim.nl/bieb/biebactie) 

• Voor leden van de bibliotheek: e-books 

lenen https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books.html , 

Yoleo https://www.yoleo.nl/ 

• https://www.bibliotheekmb.nl/diensten/tips-voor-thuisblijvers.html 

• www.yoleo.nl 
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