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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 28 mei  t/m 12 juni 2020 
 

Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag 

Donderdag 11 juni: Nieuwsbrief 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat waren we blij verrast met de leuke chocolade attentie die we als team mochten ontvangen 

van de ouderraad.  

Het is fijn om te merken dat de (extra) inspanningen die het team deze periode levert en heeft 

geleverd zo wordt gewaardeerd! Dank je wel daarvoor! 

 

 

Met vriendelijke groet 

Juan Bertrums 
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Jeelo 

Dinsdag starten we met het nieuwe Jeelo thema: Leren voor later. 

In dit thema staat het begrip ‘ontwikkeling’ centraal. Wat zijn je talenten? Waarom is 

samenwerken belangrijk? Daarbij het maken van afspraken en regels en talenten benutten. 

Wat vind ik leuk? Welke beroepen zijn er allemaal en wat zou ik later willen worden?  

Een uitvinding doen, een beroep presenteren en een verkiezing houden, zijn enkele dingen die 

er in de school gedaan worden. 

 

Vanwege de Corona maatregelen geen gezamenlijke opening en sluiting. 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Gezocht: organisatorische talenten die houden van gezelligheid! 

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn we op zoek naar meerdere  

nieuwe enthousiaste ouderraad leden.  

We zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen met het organiseren van activiteiten voor de 

kinderen van de Tovervogel. Zoals de sinterklaas- en kerstviering, het schoolreisje, de wandel 

4-daagse etc. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op dinsdagavond en daarnaast ga je 

helpen met het organiseren van ongeveer 2-3 activiteiten.  

Wat krijg je ervoor terug? Veel gezelligheid! En daarnaast veel dankbaarheid van de 

leerkrachten en hele blije gezichtjes van de kinderen!  

 

Wil je je aanmelden? Of heb je nog vragen? Stuur dan een email naar Hanneke Withaar: 

hanneke_v_erp@hotmail.com. 

Groetjes van Chantal, Esther, Diana, Emmeke, Karlijn, Roel en Hanneke 

 

Vanuit de omgeving 
 

Beste ouders en verzorgers, 

Wij zijn bezig met een project op Avans Hogeschool in Den Bosch. Bij dit project willen wij een 

samenwerking realiseren tussen de ouderen en de jongeren generatie. Dit door middel van 

brieven naar elkaar te schrijven. Op deze manier krijgen de ouderen wat aandacht en leren de 

kinderen op een leuke manier schrijven. Omdat het op dit moment niet opgenomen kan 

worden in het schoolprogramma willen wij vragen of de kinderen dit op vrijwillige basis willen 

doen. De tijd van nu lijkt ons een goed moment om dit op te starten. Daarbij is het de 

bedoeling om 1 keer in de 2 weken een brief naar elkaar te versturen. Wij zouden het leuk 

vinden als er zoveel mogelijk kinderen zich aanmelden. Voor meer vragen en aanmeldingen 

kun je ons mailen naar pen.maatjes@gmail.com. Wij hopen dat jullie meedoen!  
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Groetjes, 

Melissa, Thijs, Michelle en Danique  

 


