
 1 

Tovergevogel: nieuwsbrief van 
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Agenda van 4 t/m 17 april 2020 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 april  

 

Vanuit school 
 

   

Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

  

De school is nu bijna 3 weken dicht en alles is sinds die tijd helemaal anders. Iedereen heeft 

vast ook begrepen dat we nog langer gesloten zullen blijven.  Dit heeft helaas ook gevolgen 

voor een flink aantal activiteiten die we gepland hebben. Het betekent dat als we straks weer 

opengaan, sommige activiteiten niet door zullen gaan. Dat is in het bijzonder jammer voor de 

activiteiten voor onze leerjaar 8-leerlingen. We streven ernaar om, waar mogelijk, activiteiten 

door te laten gaan; zij het in een aangepaste vorm. Het is helaas onmogelijk om daar nu al 

concretere uitspraken over te doen. 

  

Er komen allerlei uitdagingen op iedereen af.  

Ouders/verzorgers moeten naast opvang voor hun kinderen regelen, ook nog (thuis)werken en 

helpen bij het thuisonderwijs. Daarnaast zijn er begrijpelijk zorgen over alle gevolgen van deze 

crisis; zorgen om welke bijzondere inzet de werkgever vraagt, zorgen om voldoende inkomen, 

zorgen om de gezondheid van dierbaren, etc.  

  

Voor de kinderen is het ook allemaal anders. Kinderen krijgen ook mee wat er in de wereld 

gebeurt en voelen ook angst, spanning en onzekerheid. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meer naar 

opa en oma, niet bij vriendjes en vriendinnetjes spelen, verjaardagen/feestjes gaan niet door, 

etc.  

  

Ons gedreven team blijft, zo goed als mogelijk, onderwijs op afstand verzorgen. Daarnaast 

verzorgen zij de noodopvang (conform eerder gecommuniceerde richtlijnen). In korte tijd 
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hebben de leerkrachten al veel gerealiseerd en proberen ze behalve te zorgen voor inhoudelijk 

werk, vooral met hun leerlingen contact te blijven onderhouden.  

  

We doen dus allemaal vreselijk ons best om zo normaal mogelijk in deze abnormale 

omstandigheden te blijven doen. Daar ben ik erg trots op! 

  

Hopelijk tot gauw! 

  

Juan Bertrums 

directeur 

 
 

De geannuleerde activiteiten 

I.v.m. de Corona maatregelen gaan de onderstaande activiteiten niet door: 

De Paasviering op school. 

De sportdag Sport4kids 

Het schoolreisje. 

De avond-4-daagse. 

Het bezoek van leerjaar 5 aan Het Bewaarde land in mei. 

 

Wellicht zijn een aantal activiteiten nu nog niet genoemd. 

 

Vanuit de omgeving 
 

Natuurlijk gezond Oisterwijk 

Een tip vanuit Paula en Wout: 

Elke schooldag zal er vanuit hen een beweegchallenge/-opdracht gegeven worden. 

De filmpjes zullen elke dag op de facebook pagina van Natuurlijk Gezond Oisterwijk (LIKEN 

AUB!!) te zien zijn. Via onderstaande link kunnen de leerlingen en ouders op de pagina komen.  

https://www.facebook.com/search/top/q=natuurlijk%20gezond%20oisterwijk&epa=SEARCH_

BOX 

https://www.facebook.com/natuurlijkgezondoisterwijk/ 

De challenges staan ook op YouTube voor de kinderen en ouders die geen Facebook hebben. 

https://www.youtube.com/channel/UCeeKE7OfZwobGNqF3OnmOrQ  

Mochten er leerlingen zijn die zelf challenges hebben dan mogen ze die opnemen en aan ons 

toesturen op wout@natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

 

Bibliotheek 

Jeugdabonnement: nu online aanvragen en snel e-books lezen! 

Alles ontdekken met je eigen pas! 

Ben je jonger dan 13 jaar? Dan ben je gratis lid en kun je heel veel lenen. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=natuurlijk%20gezond%20oisterwijk&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=natuurlijk%20gezond%20oisterwijk&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCeeKE7OfZwobGNqF3OnmOrQ
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Nu alle bibliotheken gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen kun je geen boeken meer 

lenen. Je kunt wel e-books lezen! Bij een jeugdabonnement mag je maximaal 6 e-books 

tegelijk lenen. De uitleentermijn is 3 weken. Word hier lid! 

Na je online inschrijving krijg je een mail waarin we je pasnummer alvast doorgeven. We 

praten je ook kort bij over de mogelijkheden van de online bibliotheek. Zo kun je meteen e-

books en luisterboeken downloaden. 

Je bibliotheekpas kun je later, als de bibliotheken weer open zijn, ophalen bij een vestiging van 

jouw keuze. 

Met een Jeugdpas kun je: 

· Onbeperkt** en helemaal gratis jeugdboeken lenen. (Leentermijn: 3 weken.) 

· Jeugd-dvd’s lenen. (Leentermijn 1 week. Leengeld: € 3,00 per dvd.) 

· Games lenen. (Leentermijn: 3 weken. Leengeld: € 3,00 per game.) 

· Verlengen tegen dezelfde kosten als de uitlening. 

· Tot drie titels tegelijk gratis (online) reserveren. 

· Eén uur per dag gratis gebruikmaken van internet op de publiekscomputers. 

** In totaal mag je bij dit abonnement niet meer dan 25 materialen tegelijkertijd in bezit 

hebben. 

Lang lenen 

Voor jeugd is het ook mogelijk om standaard zes, in plaats van drie weken materialen te 

lenen. Voor € 10,00 per jaar hoef je je tijdens zomervakantie geen zorgen te maken over te-

laat-geld 


