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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 17 april t/m 15 mei 2020 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 mei  

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Volgende week begint de meivakantie en we hebben dan een eerste periode van 'onderwijs op 

afstand' achter de rug. Wat is het fijn om te merken dat leerkrachten, kinderen en ook u, als 

ouders, zo goed als mogelijk hier aan hebben bijgedragen. 

 

Op 21 april zal de overheid vermoedelijk opnieuw uitspraken doen over de periode na 28 april. 

De meivakantie zal voor de kinderen duren tot en met dinsdag 5 mei. Wij berichten u uiteraard 

vóór het einde van de meivakantie over de organisatie van het onderwijs na 5 mei. 

 

In de meivakantie geven we geen schoolwerk mee. Wel sturen we nog vrijblijvende 

tips/suggesties voor ontspannende activiteiten in de vakantie die in/rond huis gedaan zouden 

kunnen worden, voor diegenen die dat leuk vinden. 

 

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie! 

Mede namens het team, Met vriendelijke groet,  

Juan Bertrums 

 

De geannuleerde activiteiten 

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

De sportdag 

De levering van het schoolfruit zou deze week voor de laatste keer geleverd worden. 
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Wellicht zijn een aantal activiteiten (nog) niet genoemd. 

 

De leerlingenraad 

Deze week hebben wij, de leerlingenraad, via Teams overleg gehad met Juan.  

We hebben het erover gehad hoe het is, voor sommige leden van de leerlingenraad, om op 

school te zijn en wat de leraren nu doen. Over onze plannen die we hadden en natuurlijk over 

onze gezondheid! 

Juan vertelt ons dat de leraren de kinderen missen en of we de letters op het raam al hadden 

gezien. Hij vroeg ons ook hoe het met het leren gaat en hoe we ons voelden. 

Ook wij missen onze vrienden, vriendinnen en school! 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de omgeving 
 

4 en 5 mei 

Van het ‘4 en 5 mei Denkboek’ is ook een online versie beschikbaar nu we het niet op de scholen uit kunnen 

delen. www.4en5mei.nl 

Bij het 4 en 5 mei Denkboek editie 2020 hebben de Ambassadeurs van de Vrijheid een speciale 

boodschap voor de leerlingen gemaakt. U en uw leerlingen vinden het filmpje op 

www.4en5mei.nl/denkboek 

 

Sjors Sportief en Sjors Creatief 

De wereld staat voor kinderen momenteel even op zijn kop. Normaal zijn zij druk met Sjors 

Sportief & Sjors Creatief, maar nu luidt het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Vele 

kennismakingsactiviteiten worden verschoven naar een nog onbekende datum. Hierdoor is er 

helaas weinig om naar uit te kijken. 

 Ook Sjors en het team volgen de richtlijnen. Dit betekent natuurlijk niet dat Sjors bij de 

pakken neerzit. In tegendeel zelfs, wanneer Sjors erachter komt dat dieren het virus niet 

kunnen verspreiden. Kinderen reageerden aangenaam verrast toen Sjors even aanklopte. 

Reden genoeg om het filmpje met jullie te delen. 

https://www.youtube.com/watch?v=suz8EnqE-Vk  

 Vinden jullie het tof om te zien wat Sjors nog meer in petto heeft? Like dan de video! Bij veel 

positieve reacties gaan we snel een nieuwe video opnemen. Sjors heeft namelijk nog genoeg 

ideeën om zichzelf nuttig te maken in deze dagen, en inspireert hiermee graag anderen! 

 

 

https://mailing.edg.nl/url.php?info=NStYODVEYkhmWlJwSkdta3VoNlhxMW4yRDV4NHBpNVNlY2pmSCtMYlpuWWNaYlBuVEQ3TUdyZWhoR3NQRm1Xb1JNN0g1b28wMGt5T0NUMGQ5R2YybWlHbk9CdTdET2d0T0lVREllWHJQa09laFVpMWhnZllPWHpYN3RJY1gvb0FXNjFwTGp4d3RlS1cxcG9ReUxEQUhoQjc2ZkhUR3RoT0ZwaXAyclJsTnEwPQ==&L=1996&F=H
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