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

 

Agenda van 15 t/m 28 mei 2020   
 

Donderdag 21 mei  Hemelvaart. Alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 22 mei  Alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 28 mei  Nieuwsbrief Tovergevogel                  

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat was het wennen de afgelopen dagen om weer voor het eerst naar school te gaan, maar 

wat was het fijn om de kinderen weer te kunnen begroeten; iedereen had er merkbaar zin in! 

 

Deze situatie zal in elk geval tot Hemelvaart duren, in afwachting van nieuwe berichtgeving 

vanuit de overheid, die hopelijk rond 20/05 zal komen. Uiteraard zullen wij u daarna zo snel 

als mogelijk laten weten wat het betekent voor de periode na Hemelvaart. 

 

Het was voor kinderen en leerkrachten wennen, maar ook vast voor u als ouders. Kinderen 

weer naar school brengen en van een afstand uitzwaaien en niet even contact hebben met de 

leerkracht wat normaal wel het geval is. 

 

De eerste dagen zijn goed verlopen en de sfeer is goed en fijn. We willen iedereen, u ook, een 

compliment geven voor hoe goed iedereen de regels opvolgde. Samen lukt het ons vast om te 

wennen aan deze nieuwe situatie. 

 

De Ouderraad had voor elke leerling een presentje verzorgd om alle Tovervogels weer welkom 

te heten, dank je wel! 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

 

Juan Bertrums 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl
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directeur De Tovervogel 

 

De geannuleerde activiteiten 

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

Geen grote en gezamenlijke openingen en afsluitingen van de Jeelo thema’s. 

De ouderbedankochtend 

 

Praktisch verkeersexamen leerjaar 7 

Het theoretisch examen wordt in de klas alsnog afgenomen. Daarna volgt het praktisch 

examen en dit is verzet naar vrijdag 19 juni.  
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Vanuit de omgeving 
 

Online aanbod voor kinderen vanuit de Bibliotheek 

De deuren van de Bibliotheek zijn helaas nog gesloten, maar online kunnen kinderen 

in mei toch deelnemen aan een hele reeks leuke activiteiten! Voor diverse leeftijden 

worden er leuke en leerzame activiteiten georganiseerd van een online kindercollege 

tot een werkplaats voor programmeren. 

 

 

Voorlezen 

Voorlezen is in de tijden dat de scholen dicht zijn heel belangrijk.  Door een kwartier per dag 

voor te lezen leren kinderen op jaarbasis 1000 woorden bij. In tijden waarin veel ouders zich 

zorgen maken over de leerachterstand van hun kinderen is dit een makkelijke en leuke 

activiteit. 

Bibliotheek ondersteund hierin door online voorleesmomenten aan te bieden. 

Elke woensdag om 14.30 uur voor kinderen vanaf 3 jaar en elke vrijdag om 10.15 uur voor 

peuters vanaf 1 jaar.   

www.facebook.com/bibliotheekoisterwijk/ 

 

 

 

Kindercolllege: ‘Hoe maak je een robotarm?’ 

Voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar worden normaal kindercolleges georganiseerd. Op 14 

mei trappen we af met het eerste online kindercollege ‘ hoe maak je een robotarm’. 

Met een robotarm kun je hele handige dingen doen. Maar hoe maak je een robotarm? Een 

olifant en een vis kunnen daarbij helpen! Bioloog Marleen de Kanter vertelt over techniek en 

hoe je kunt uitvinden met hulp van de natuur. En je gaat zelf aan de slag om een grijper te 

maken in je eigen huiskamer. Kinderen kunnen via de chat of live vragen stellen aan deze 

uitvinder. Meld je hiervoor aan.  

www.bibliotheekmb.nl/kindercolleges 

 

Coderdojo- werkplaats voor programmeren 

Om de 6 weken organiseert de bibliotheek normaal een coderdojo, een werkplaats waar 

kinderen vanaf 7 jaar kunnen leren programmeren.  Begin april zijn we van start gegaan met 

de online versie. Kinderen waren zeer enthousiast en in Brabant organiseren we daarom een 

reeks van coderdojo’s waar kinderen aan kunnen deelnemen in de maand mei. Op 16 mei 

online vanuit de vestiging Oisterwijk. 

Kijk voor alle coderdojo’s en werkplaatsen voor kinderen op: 

www.bibliotheekmb.nl/diensten/leren-programmeren 

http://www.facebook.com/bibliotheekoisterwijk/
http://www.bibliotheekmb.nl/kindercolleges
http://www.bibliotheekmb.nl/diensten/leren-programmeren
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