
 1 

Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 8 t/m 29 oktober 2020   
 

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 13.00 uur Theatervoorstelling    

‘Oorlogsgeheimen’ 

Dinsdag 13 oktober:  - Mad Science 14.45 uur 

  - Vergadering OR 

Vrijdag 16 oktober:  - Jeelo afsluiting thema “Leren van personen van vroeger” 

Maandag 17 t/m vrijdag 23 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 27 oktober:  - Fietsverlichting controle unit 3 

Donderdag 29 oktober:  - Finale voorleeswedstrijd 

- Fietsverlichting controle unit 4 

Vrijdag 30 oktober:   - Fietsverlichting controle unit 2 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 29 oktober 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Verkeersveiligheid rond de school 

In een eerdere Tovergevogel werd er al aandacht gevraagd voor het parkeergedrag en de 

verkeersveiligheid rond de school. Mede door de werkzaamheden in de buurt is het op 

piekmomenten soms nog drukker. U kunt als ouder ook bijdragen aan de verkeersveiligheid 

door zoveel als mogelijk te voet of per fiets naar school te komen. Als u per auto moet komen, 

maak dan correct gebruik van de kiss&ride-zone en/of parkeer daar waar mag.  

Veilig Verkeer Nederland vraagt met de actie 'Op de fiets naar school maakt de buurt blijer' 

ook aandacht voor een veilige schoolomgeving: https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving. Helpt u 

mee? Dank u wel! 

 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl
https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving


 2 

Fietsverlichting controle 

Na de herfstvakantie houden we weer onze jaarlijkse fietsverlichtingscheck op het schoolplein.  

Het wordt weer steeds vroeger donker en we zijn steeds minder goed zichtbaar op de fiets. 

Heel belangrijk dus om te zorgen voor een goede fietsverlichting!!  

Kinderen van unit 2 nemen allemaal hun fiets mee op vrijdag 30 oktober! 

Kinderen van unit 3 nemen allemaal hun fiets mee op dinsdag 27 oktober! 

Kinderen van unit 4 nemen allemaal hun fiets mee op donderdag 29 oktober! 

 

We controleren hier alle verlichting van de fiets. Mocht het niet in orde zijn, vragen we u zo 

snel als mogelijk dit te repareren. Veiligheid voor alles! 

 

Geboorte Finn 

Vorige week woensdag is onze collega en juf Jany bevallen van een zoon Finn! 

Moeder en kind maken het goed! Gefeliciteerd! 

 

Ouderbijdrage 

Vorige week ging het niet helemaal meteen goed. Onze nieuwe manier van het innen van de 

vrijwillige ouderbijdrage. Excuses voor het ongemak. 

Mocht u er nog geen tijd voor hebben gehad: In de daarbij verstuurde mail vindt u de uitleg 

over de bijdrage. De QR code is voorlopig nog te gebruiken. 

Dank! 

 

Verslagje studiedag 5 oktober 2020 

Afgelopen maandag heeft er een studiedag plaatsgevonden. Eigenlijk zou deze dag 

gezamenlijk met alle medewerkers van stichting Boom worden beleefd. Gezien de huidige 

maatregelen gaven alle scholen zelf invulling aan deze dag. 

De dag werd gestart met een complimentenronde, 5 oktober is immers de Dag van de Leraar!  

 

Vervolgens is, op basis van de ervaringen van de eerdere lockdown, gewerkt aan een 

verbeterd draaiboek 'Onderwijs op afstand'. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de evaluatie 

van de bovenschoolse werkgroep ‘Onderwijs op afstand’. 

 

Jeroen Zeeuwen, bestuurder, heeft in een korte presentatie een 'visual' van het koersplan van 

de stichting toegelicht. Deze heeft een plaats gekregen op alle scholen van stichting Boom, op 

de Tovervogel in de centrale hal (zie foto).  

Tenslotte is er gewerkt in de diverse ontwikkelgroepen aan de onderdelen van het jaarplan.  
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Door de ouderraad is een heerlijke lunch aangeboden aan het team, ter gelegenheid van de 

Dag van de leraar. Hartelijk dank daarvoor, we hebben er enorm van genoten! 
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Vraag vanuit MR 

In de laatste Medezeggenschapsvergadering van 28 september j.l. is er gesproken over het 

hittebeleid. Een agendapunt wat in de GMR stichting breed is besproken en wat daar wordt 

doorontwikkeld naar een klimaatplan. Nu we steeds meer te maken krijgen met hoge 

temperaturen willen we daarnaast een Tovervogelprotocol 'omgaan met hitte/tropenrooster' 

opstellen. Zodoende zijn we goed voorbereid als straks de temperaturen weer gaan stijgen. Er 

is behoefte om met een klein groepje samen te komen en een voorstel te doen wat in de MR 

zal worden besproken en we zijn hiervoor op zoek naar mensen die 

expertise/ervaring/affiniteit hebben met dit onderwerp. Wilt u meedenken? Stuur dan een 

email naar Dorris (voorzitter MR); mr.detovervogel@stgboom.nl of Juan (directeur de 

Tovervogel); j.bertrums@stgboom.nl. Dank u wel! 

Nieuw ouderlid MR 

De MR is blij te kunnen laten weten dat een ouder zich heeft gemeld om vanaf heden aan te 

sluiten bij de Medezeggenschapsraad van de Tovervogel. Het betreft Dagmar Heystek. Wij 

heten haar van harte welkom! 

Dagmar stelt zichzelf kort voor: 

Ik ben moeder van Mathyn (stamgroep unit 4a, leerjaar 8), Aaron (stamgroep unit 3b, leerjaar 

6) en Benjamin van Kuijk (stamgroep 3c, leerjaar 5). 

Reden waarom ik wil deelnemen, is dat ik graag meer betrokken wil zijn bij de schoolse zaken. 

Vanwege mijn werk lukt dat niet op andere gebieden, zoals klassenmoeder of ouderraad, en op 

deze manier betekenis geven als ouder bij de school zou mooi zijn! Ik heb een juridische 

achtergrond, dus met die bril op kan ik wellicht een mooie aanvulling zijn. 

 

Opening kinderboekenweek en kleedjesmarkt 

De stagiaires hadden een gezellige opening van de kinderboekenweek in elkaar gezet! 
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En gisteren volgde nog een leuke boekenmarkt! 

 

                                                                         

Vanuit de omgeving 
 

 

Wil jij ook je eigen computerspel maken? 

Doe mee met de Coderdojo 

In de Bibliotheek kun je allerlei leuke dingen leren en beleven. Zo 

is er een GRATIS Coderdojo werkplaats waarin je leert 

programmeren. 

Hoe gaaf is dat als je je eigen computerspel kunt maken? Het kan 

bij de Coderdojo in de Bibliotheek Oisterwijk. Onder begeleiding 

van mentoren leer je op een eenvoudige manier hoe je zelf een 

computerspel of animatie maakt en nog veel meer. Met Scratch 

ga je met je eigen project aan de slag. Je werkt aan je 

vaardigheden en deelt je ervaringen en tips met anderen. Zo 

bouw je kennis op en word je samen handiger in programmeren met Scratch. Voor kinderen 

van 7 tot 12 jaar. Meld je snel aan! 

3 okt en 7 nov 13.00-14.30 

Aanmelden: oisterwijk@bibliotheekmb.nl 

Meer informatie: www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk 

 

Naschoolse Sport 

Hoi sportieveling! 

Ben jij sportief? 

Vind je het leuk om te bounce-ballen, frisbeeën, voetballen of kennis te maken met een 

sportvereniging in de buurt? Dan is deelnemen aan de Naschoolse Sport (NSS) echt iets voor 

jou! 

http://www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk
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Klik op onderstaande link https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/nieuws/laatste-

nieuws/naschoolse-sport-2020-2021/  om je in te schrijven of ga 

naar www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl en klik op Nieuws en Naschoolse Sport 2020-2021. 

We zien je graag bij de NSS! 

Sportieve groet, Marian, Mirjam, Paula en Wout 

 

https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/nieuws/laatste-nieuws/naschoolse-sport-2020-2021/
https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/nieuws/laatste-nieuws/naschoolse-sport-2020-2021/
http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/

