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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 24 september t/m 9 oktober 2020 
 

Donderdag 24 september: - Vergadering MR 

Dinsdag 29 september:  - Voorstelling opening Kinderboekenweek 

  - Mad Science, cursus 14.45 uur 

Woensdag 30 september: - Start Kinderboekenweek 

Maandag 5 oktober:  - Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

  - Dag van de leraar 

Dinsdag 6 oktober:  - Mad Science, cursus 14.45 uur 

Woensdag 7 oktober:  - Kleedjesmarkt 

Donderdag 8 oktober:  - Groep 4b en 4d, bezoek Nationaal Monument Kamp Vught  

Vrijdag 9 oktober:  - Groep 4a en 4c, bezoek Nationaal Monument Kamp Vught  

  - Unit 4, bezoek Tiliander Theatervoorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 8 oktober 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Verkeersgedrag rond de school 

Van buurtbewoners ontvangen we bezorgde signalen over onveilige situaties met betrekking 

tot het verkeers- en parkeergedrag rond de school. Ook wij onderschrijven het belang van een 

prettige en veilige omgeving in en rond de school voor iedereen. Hopelijk kunnen we ook 

rekenen op uw medewerking hieraan en we vragen u dan ook daar te parkeren waar mag, de 

kiss&ride zone aan de Cia van Boorthof te gebruiken voor het afzetten van uw kind(eren) en 

bovenal uw snelheid rond de school te matigen. Dank voor uw medewerking! 

 

Studiedag 18 september 

Afgelopen vrijdag was er een studiedag op de Tovervogel.  Tijdens het ochtendprogramma 

heeft het team onder leiding van onderwijsadviseur, Timo van den Heuvel, van 

onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen, gewerkt aan een verdieping op ons 
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Unitonderwijs. Met behulp van de 'Golden Circle' van Simon Sinek is vanuit onze visie op 

onderwijs de 'hoe', 'wat' en 'waarom' gekeken naar wat goed gaat en wat verbetering behoeft. 

In de middag is hier aan verder gewerkt, daarnaast is er in units overleg geweest en is er 

gewerkt aan het schoolplan door de diverse ontwikkelgroepen. We kijken terug op een 

geslaagde studiedag! 

 

Nieuwe teamleden stellen zich voor 

In eerdere berichten hebben we u geïnformeerd over de nieuwe vakleerkracht gym, Lien van 

den Berg. Zij zal zich hieronder kort aan u voorstellen. 

Tevens een voorstelbericht van onze invaller, Annette van Gemst. Zij zal op maandagen en 

dinsdagen juf Esther van Engelen vervangen in unit 1b, die met zwangerschapsverlof gaat. 

Lien en Annette, van harte welkom! 

 

Hallo allemaal! Mijn naam is Lien van den Berg, ik ben 25 jaar en ik kom 

uit Helmond. Vanaf het huidige schooljaar ben ik aan de slag voor het 

BeweegBuro als gymdocent en sportcoach. Op de maandag en dinsdag 

verzorg ik de gymlessen op de Tovervogel. Mijn eigen sport is 

voetballen, maar daarnaast ga ik ook regelmatig zwemmen en 

fitnessen. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en om er samen 

met de leerlingen een sportief schooljaar van te maken!  

 

Graag wil ik me middels dit stukje aan u voorstellen. 

Mijn naam is Annette van Gemst. 

Ik vervang Esther van Engelen van unit 1B gedurende haar 

zwangerschapsverlof. U heeft mij in de verte al kunnen zien op de 

speelplaats. Helaas kan dit door het Coronovirus nog niet persoonlijk. 

Ik ben opgegroeid in Amsterdam, maar woon al vele jaren in Vught. 

Mijn hart en passie ligt bij het onderwijs. Ik heb les gegeven aan alle 

groepen van de basisschool. Ik lees graag, sport/zwem een paar keer 

per week bij Health City. Verder bezoek ik regelmatig theaters en musea. 

  

Ouderpanel 

Vorig jaar is het ouderpanel in april helaas niet doorgegaan i.v.m. de toen geldende 

coronamaatregelen. Graag willen we dit schooljaar weer een ouderpanel organiseren, want we 

vinden het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven over wat hun ervaringen zijn met 

betrekking tot algemene schoolzaken. In een informeel gesprek met directie en een aantal 

ouders worden door ouders vooraf ingebrachte agendapunten besproken. 

De ouders die in het ouderpanel zaten (6/7 personen) zijn opnieuw uitgenodigd om hierin 

zitting te nemen. Er is nog plaats voor 2 a 3 ouders, dus als u ook hierin interesse heeft, vraag 

ik u een email te sturen naar Juan; j.bertrums@stgboom.nl. 

Het volgende ouderpanel is op 13 oktober van 8.30-9.30 u. 
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Pauze hap en lunch 

Om u nog eens te wijzen op onze afspraken rondom de pauze hap en de lunch: 

Tijdens de ochtendpauze eten de kinderen fruit en/of groente. Een boterham mag ook.  

De lunch bestaat uit brood, fruit en/of groente. Geen koeken, geen snoep en geen pakjes 

drinken. Kinderen nemen een eigen afsluitbare beker mee waar melk of water in geschonken 

kan worden. De beker wordt thuis afgewassen. 

 

Traktaties 

Als kinderen jarig zijn, zetten we ze natuurlijk graag in het zonnetje en trakteert de jarige in 

de groep. Daarbij snappen we dat de coronamaatregelen best voor een uitdaging kunnen 

zorgen om naast gezonde ook nog 'in de winkel voorverpakte' traktaties te verzorgen. Wij 

vragen u hier zo goed als mogelijk rekening mee te houden. 

 

Kleedjesmarkt 

Dinsdag 29 september openen we met alle kinderen de kinderboekenweek. Het thema van de 

kinderboekenweek is: En toen.... 

Woensdag 7 oktober is er weer de kleedjesmarkt op het schoolplein (en bij slecht weer in de 

school). 

 

Unit 2 t/m 4: Vanaf dinsdag 6 oktober mogen de kinderen boeken van thuis mee naar school 

nemen (dit zijn boeken die ze niet meer lezen of niet leuk meer vinden). De kinderen nemen 

zelf ook een kleedje/doek mee (in een plastic tas met naam erop) om hun boeken op te 

leggen. Alle boeken worden voor 20 eurocent verkocht. Ook is het mogelijk om zelf “nieuwe” 

boeken te kopen, eveneens voor 20 eurocent. De kinderen mogen samen met een klasgenoot, 

broertje of zusje een kleedje delen. Wij proberen met de kleedjesmarkt het leesplezier te 

stimuleren en kinderen weer nieuwsgierig te maken voor andere boeken/titels. Op dinsdag 6 

oktober mogen alle kinderen geld meenemen. Liefst muntjes van 20ct. En eventueel wat klein 

wisselgeld.  

Unit 1: Alle kinderen van de kleutergroepen brengen op dinsdag 6 oktober twee muntjes van 

20ct. mee en leveren dit in bij de leerkracht. Tijdens de kleedjesmarkt loopt een leerling van 

unit 4 met twee kleuters een ronde en mogen ze van hun muntjes boekjes kopen. I.v.m. de 

coronarichtlijnen mogen de ouders er dit jaar helaas niet bij zijn.  

 

Positie Medezeggenschapsraad 

Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij het beleid van de Tovervogel en mee te praten over 

zaken als het schoolplan, benoemingen, onderwijsvernieuwing en  

(ondersteunings-) budgetten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor huidig schooljaar is de Medezeggenschapsraad (MR) op zoek naar een ouder die zitting 

wil nemen in de MR. 



 4 

In de wet is geregeld dat de directeur van de school overleg pleegt met de MR over zaken die 

de school betreffen. De directeur vertegenwoordigt daarbij het bestuur. Het is de taak van de 

MR het contact te onderhouden tussen het schoolbestuur, de ouders en het team. Zij brengt 

advies uit of heeft instemmingsrecht over bestuurlijke zaken. De huidige formatie van de MR 

bestaat uit 3 teamleden en twee ouders en er is plaats voor een derde ouder. 

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 7 oktober 2020 een mail naar 

mr.detovervogel@stgboom.nl. In deze mail vernemen wij graag waarom je in de MR wilt 

deelnemen. Daarnaast is het fijn te weten van welk(e) kind(eren) je de ouder/verzorger bent. 

Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de positie, zal de MR een verkiezing uitschrijven. 

Hierover word je dan nader geïnformeerd. 

Contact voor meer informatie of vragen: 

Dorris van der Wiel (voorzitter MR), 06-47120119 

 

Leerlingenraad 

Beste ouders,  

In dit stukje stellen wij ons even voor:  

Pepijn uit 3a 

Hidde uit 3b 

Teun uit 3c 

Crijn uit 4a 

Roos uit 4b 

Sophie uit 4c 

Gijs uit 4d 

 

Wat doen wij? 6 keer per jaar komt de 

leerlingenraad samen (misschien nog wel 

vaker) om te overleggen over verandering 

of ideeën voor dit schooljaar. Of voor 

activiteiten op school. Je mag twee jaar in 

de leerlingenraad zitten. We hebben al een 

eerste en gezellige vergadering gehad. 

 

Groetjes van de leerlingenraad! 
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De nationale buitenlesdag 

Afgelopen dinsdag was het de nationale buitenlesdag. 

Wat was het lekker weer! Rekenen, spelling, gym ….. 

 

 

 


