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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 27 augustus  t/m 10 september 2020 
 

Maandag 7 september:  -Jeelo Opening: Thema “Leren van personen van vroeger” 

Dinsdag 8 september:  - Kennismakingsgesprekken unit 2 t/m 4 

  - Mad Science cursus 14.45 uur 

Donderdag 10 september: - Kennismakingsgesprekken unit 2 t/m 4 

  

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 10 september 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

  

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar is weer begonnen! Het is fijn om te merken dat alle Tovervogels weer met veel 

enthousiasme zijn begonnen aan een nieuw schooljaar. Het team is gelukkig op volle sterkte en 

alle leerkrachten/medewerkers begeleiden hun groep deze eerste weken in het bijzonder met 

kennismaking en groepsvorming.  

Wat een extra uitdaging blijft, zijn de maatregelen rondom Corona. We zijn blij dat ook veel 

ouders hier rekening mee houden; bij klachten/ziekte (niet perse Corona-gerelateerd) wordt er 

gebeld, leerlingen blijven zo nodig thuis en worden getest. Ouders brengen/halen buiten het 

schoolplein (op 1,5 meter afstand van elkaar), houden de 'poortjes' vrij en houden rekening met 

de (verkeers-)veiligheid. Dank voor jullie medewerking en samen maken we er het beste van! 

 

Juan Bertrums 

 

Informatiekalender 

Vandaag zal het oudste kind van uw gezin de informatiekalender mee naar huis krijgen.  

Voor de zomervakantie heeft u deze kalender al via de mail ontvangen. 

Enkele wijzigingen zijn aangebracht: 
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8 oktober 2020: 

Toegevoegd: groep 4b en 4d bezoek Nationaal Monument Kamp Vught, 10.00 uur 

9 oktober 2020: 

Toegevoegd: groep 4a en 4c bezoek Nationaal Monument Kamp Vught, 10.00 uur 

Toegevoegd: unit 4, bezoek Tiliander, 13.00 uur 

Januari 2021: week 3 

Wijziging bij de adviesgesprekken leerjaar 8 

5 februari 2021: 

Toegevoegd: unit 1, bezoek Tiliander, 09.15 uur 

 22 maart 2021: 

Toegevoegd: unit 2, bezoek Tiliander, 13.15 uur 

 8 april 2021: 

Toegevoegd: unit 3, bezoek Tiliander, 13.00 uur 

Mei 2021, week 21: 

Wijziging bij de pre-adviesgesprekken leerjaar 7 

11 juni 2021: 

Verwijderd: Praktisch Verkeersexamen leerjaar 7. Nieuwe datum volgt 

 

Kennismakingsgesprekken via Schoolgesprek 

Over 2 weken (dinsdag 8 en donderdag 10 september) vinden de kennismakingsgesprekken 

plaats voor de ouders van kinderen in unit 2, 3 en 4. U heeft een aparte mail hierover 

ontvangen en u kunt vanuit daar makkelijk inschrijven en uw tijd kiezen. 

 

Let op de volgende punten: 

- We verwachten in ieder geval alle ouders waarvan de kinderen bij een nieuwe leerkracht 

zitten. In unit 2 zijn beide leerkrachten in de avond aanwezig. 

- De inschrijving stopt op vrijdag 4 september om 17.00 uur. Alle kinderen die wij verwachten 

en niet ingepland zijn, plannen wij zelf in. 

- Het gesprek vindt plaats zonder uw kind. 

- Het is de bedoeling dat u vertelt over uw kind. De leerkracht gaat hierover met u in gesprek. U 

vindt in de bijlage een formulier om het gesprek goed voor te kunnen bereiden. Graag ingevuld 

meenemen.  

 

Komt u er niet uit, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind(eren). 

 

Aanvullende (Corona)maatregelen t.a.v. gesprekken: 

- Ouders van unit 2 gaan door de hoofdingang naar binnen. Ouders van unit 3 via de ingang van 

de gymzaal. Ouders van unit 4 gaan via de zijkant van de school naar binnen (bij de 

fietsenstalling). Dit zijn dezelfde ingangen als voor de kinderen. Als u te vroeg bent, vragen wij 

u om buiten te wachten op gepaste afstand van elkaar.  

- De leerkrachten nemen zelf de nodige maatregelen, zodat het gesprek op een goede manier 
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zal verlopen. 

- Heeft u meerdere gesprekken, dan loopt u buitenom naar de volgende unit. Het is niet de 

bedoeling in de school te wachten. Houd altijd gepaste afstand t.o.v. andere ouders 

- Mocht u corona gerelateerde klachten hebben, verzoeken wij u een nieuwe afspraak te maken.  

 

Ouderraad 

We zijn echt nog op zoek naar versterking!! Wie wil meedenken en meehelpen met de 

organisatie van o.a het Sintbezoek, de kerstviering, Carnaval, Pasen, het schoolreisje ….. 

 

Onze dringende vraag: Wie vult deze lege stoel?!!! 

Interesse en/of vragen? Mail naar Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 

 

Een kind met een allergie?! 

Vanuit de Ouderraad (OR) proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met 

intoleranties/allergieën van kinderen. Als moeder van een dochter met een 

glutenintolerantie heb ik ervaren dat het voor het kind fijn is als hij/zij gewoon mee kan eten. 

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wat vervangends met de Sint- en Kerstviering, 

Carnaval, Pasen etc. Het gaat om schoolbrede activiteiten waarbij de OR betrokken is in de 

organisatie. Individuele (verjaardags-)traktaties of activiteiten op klasniveau vallen hier buiten. 

Deze dienen te worden afgestemd met de leerkracht. Vaak zien we dat er een 

traktatietrommeltje in de klas aanwezig is voor gevallen waarin niet is voorzien. 

Graag horen we of we rekening moeten houden met uw kind en wat de allergie/intolerantie is. 

Dat kan via mail naar esther.simons@ziggo.nl of een berichtje naar 06-27139626. 
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Let op: ook indien u al eerder heeft aangegeven graag opnieuw een mail, zodat er ieder jaar 

een actueel overzicht is. 

We nemen dan per activiteit contact met u op en zorgen in overleg met u voor een passend 

alternatief voor uw kind. 

Namens de Ouderraad, 

Esther Simons 

 

Jeelo 

Maandag 7 september starten we met het eerste thema van Jeelo :  

Leren van personen van vroeger.  

Michiel de Ruyter, Anne Frank, Rembrandt van Rijn, Napoleon zijn onder andere namen die 

voorbij komen. Veel aandacht voor onze rijke geschiedenis! 

 

Klassenfoto’s 

Vorig schooljaar zijn er klassenfoto's gemaakt door Foto Vlaminckx deze kunnen nog tot eind 

september besteld worden via hun website. De bestaande inlogcodes zijn nog steeds actief. 

 

Schakelfunctionaris 

Ook schooljaar 2020-2021 kunt u als ouder gebruikmaken van de diensten van onze 

schakelfunctionaris Monique Wijnhoven. Monique is wekelijks op dinsdag of woensdag een 

dagdeel te vinden op de Tovervogel. U kunt bij haar terecht met vragen over opvoeden, 

opgroeien en jeugdhulp. Wat de schakelfunctionaris u kan bieden: 

• een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken. 

• consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind. 

• korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt. 

• opvoedingsbegeleiding. 

• advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van    

echtscheidings-, verwerkings-, of gezinsproblematiek. 

• in kaart brengen wat er nodig is. 

• indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding. 

 

 

Monique Wijnhoven - schakelfunctionaris 

Spoorlaan 82-G, 5061 HD Oisterwijk 

088 – 023 75 00 

06-43359024 | moniquewijnhoven@farent.nl | www.farent.nl 

 

Luizencontrole 

Vanwege de huidige omstandigheden rondom het Coronavirus zal er op school geen 

http://www.farent.nl/
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luizencontrole plaatsvinden. Gelieve uw kind(eren) zelf thuis te controleren op luizen! 

Wanneer er luizen en/of neten gevonden zijn, horen we dit graag van u, zodat we de andere 

ouders van de klas kunnen informeren! 

Informatie over luizencontrole bij uw kinderen is te vinden op RIVM.nl/hoofdluis of op de site 

van de GGD. 

 

Vanuit de omgeving: 
 

 

 
Weer naar school! 

 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer   

10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf 

op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit 

schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

 

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen 

kinderen  controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  

 

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima 

oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer 

niet anders.  

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun 

hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  

 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het 

verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, 

kwetsbare, verkeersdeelnemers.  

 

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie 

en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. 

In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid 

van onze kinderen te vergroten.  

 

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij 

fietsongevallen. 
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• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is 

een bron van gevaar.  

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er 

niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 

 

Mad science 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Tovervogel, 

waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

We zijn gisteren gestart met een spectaculaire science show voor alle kinderen. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 

onderzoekende leerhouding.   

 

 

 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter 

hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn 

immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen 

en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

In de kalender staan de data van de cursus. 

Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Met wetenschappelijke groet,  

Nathalie Kanselaar 

 


