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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 10 t/m 24 september 2020 
 

Donderdag 10 september:   Kennismakingsgesprekken unit 2, 3 en 4 

Dinsdag 15 september:  Mad Science, cursus 14.45 uur 

  Vergadering GMR 

Vrijdag 18 september:  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 21 september: Halt gastles unit 4 ‘invloed van de groep’ 

Dinsdag 22 september:  Mad Science, cursus 14.45 uur 

Nationale buitenlesdag 

Woensdag 23 september: Kinderpostzegelactie, leerjaar 7 en 8 

Halt gastles unit 4 ‘invloed van de groep’ 

Donderdag 24 september: Vergadering MR 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 24 september 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Corona 

De maatregelen rondom corona zijn nog steeds van kracht. We hanteren als school steeds de 

richtlijnen van het RIVM. We gaan ervan uit dat u als ouder deze richtlijnen ook steeds volgt. 

Het zal u vast zijn opgevallen dat bijvoorbeeld bij neusverkoudheid de richtlijnen zijn 

versoepeld. Kinderen bij wie de verkoudheid gerelateerd is, aan astma/hooikoorts (en die geen 

andere klachten hebben) hoeven niet thuis te blijven.  

Kijkt u ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-

scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs 

 

Kleedjesmarkt 

Gaat u vast boeken sparen?! 

Woensdag 7 oktober vindt onze jaarlijkse kleedjesmarkt weer plaats. 

Deze keer vanwege de Coronamaatregelen helaas zonder ouders, maar zeker een leuke 
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activiteit die we met de kinderen van de school door kunnen laten gaan. 

Fijn om nu vast boekjes te gaan sparen die uw kinderen op deze markt aan elkaar kunnen 

gaan verkopen!  

In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

Jeelo 

Inmiddels is het eerste thema ‘Leren van personen van vroeger’ in unit 2, 3 en 4 geopend. 

Kinderen uit unit 4 hebben in passende kleding presentaties gegeven over onder andere 

Vincent van Gogh en Michiel de Ruyter. 

 

Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op 

ons huidige dagelijkse leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij 

nu nog steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt. Daar kunnen wij van 

leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt.  

 

Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering en verwondering kijken naar 

personen van vroeger. En dat zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen.  

 

Wat komt er zoal aan de orde: 

Unit 2:  

Michiel de Ruyter, Vincent van Gogh, we maken er een woordweb bij. 

Uiteindelijk hebben we een boekje gemaakt met onze mening over de helden. 

Uiteraard gaan we creatief aan de slag met de zonnebloemen van Vincent van Gogh. 

Unit 3: 

De Gouden Eeuw, Wereldhandel VOC, Kolonisatie en slavernij, Michiel de Ruyter, duurzame 

producten, Max Havelaar. 

Vanuit het laatst genoemde wordt er een creatief schilderij gemaakt met o.a. koffiebonen.  

In iedere groep vindt er een theeworkshop plaats.  

En er zal een rap worden gemaakt waarin de kinderen hun mening over de handel geven. 

Unit 4: 

Macht en gezag, De Beeldenstorm, Willem van Oranje, Anne Frank en de Tweede 

Wereldoorlog, strijden voor gelijkheid, Napoleon, de grondwet. 

Er wordt gewerkt naar een rap. Er vindt een rollenspel plaats over macht en gezag en er wordt 

creatief gewerkt aan een tijdbalk. 

Er wordt een bezoek gebracht aan Kamp Vught en er is een theatervoorstelling 

‘Oorlogsgeheimen’ in de Tiliander.  

 

Op vrijdag 16 oktober sluiten we het project af met een Zweeds loopspel op het plein. Ieder 

team (waarin kinderen van unit 2, 3 en 4 zitten) gaat op zoek naar vragen over alles wat er de 

afgelopen weken is behandeld. Zoeken, wat is de vraag, overleggen en rennen! 

 


