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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 29 oktober  t/m 13 november 2020 
 

Donderdag 29 oktober:  - Finale voorleeswedstrijd - Fietsverlichting controle unit 4  

Vrijdag 30 oktober:   - Fietsverlichting controle unit 2  

Maandag 2 november: - Jeelo opening  thema ‘inrichten van je eigen omgeving” 

Dinsdag 3 november: - Voortgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

Donderdag 5 november: - Voortgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

Woensdag 11 november: - Start schoolfruit 

 

                     De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 12 november  

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Jeelo 

Maandag start het nieuwe thema van Jeelo: Inrichten van je eigen omgeving. 

We wonen met veel mensen in een klein land. Hoe gaan we zorgvuldig en slim om met de 

ruimte? Wie is er verantwoordelijk voor? 

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de omgeving. 

 

Tijdens de opening maakt ieder kind een ontwerp voor een nieuw schoolplein.  

Wat komt er zoal aan bod: 

Unit 2: De straat, de speelplek, een schone wijk en het afval scheiden, welke soorten huizen 

zijn er? Er lopen veel buizen door de wijk, onder de grond. Huizen van vroeger. 

En hierbij op verschillende manieren ook nog creatief mee aan de slag. 

Unit 3: De omgeving van het kind, je wijk. Kaartlezen. De provincies van Nederland. We 

zoomen in in de provincie Noord-Brabant. Topografie. 

Er zal een creatieve opdracht voor de kinderen volgen. Dit is nog even een verrassing. 

Daarnaast komt er een speurtocht door de wijk met foto’s en vragen over het thema. 

Unit 4: De opbouw van een stad, het ontstaan van steden en dorpen, verstedelijking van 
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Nederland, voorzieningen, ruimtelijke ordening en de taken van de gemeente. 

Gedurende het thema wordt er een grote, papieren stad op schaal gemaakt in de unit. 

 

Voortgangsgesprekken 

Op 3 en 5 november vinden de voortgangsgesprekken plaats.  

Vanwege de COVID maatregelen deze keer online. 

U heeft daarover een mail gekregen met daarin de nodige informatie. Mochten er vragen zijn, 

laat dit dan tijdig aan de leerkracht horen! 

 

Schoolfruit 

Goed nieuws! Onze school is weer 

ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma 2020-2021. We 

krijgen 20 weken lang, iedere 

woensdag, donderdag en vrijdag gratis 

fruit en groente geleverd voor de hele 

school!  

Dit van woensdag 11 november tot en met vrijdag 16 april. 

Iedere donderdag is de levering voor de week daarna bekend. Vindt u het handig om te weten 

welk fruit uw kind op school krijgt? Bezoek dan de site: 

www.euschoolfruit.nl   

Op deze site vindt u meerdere leuke weetjes en tips over het eten van groente en fruit! 

 

Fietsverlichting 

Deze week is op school de fietsverlichting gecontroleerd van de kinderen van unit 2, 3 en 4. 

Belangrijk in deze tijd van het jaar! Mocht het niet in orde zijn, vragen we u dit zo snel 

mogelijk in orde te maken. 

 

Goed om te weten: 

 

Goed verlicht op pad:  

Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. 

Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van 

een ander.  

Maar wanneer ben je goed zichtbaar?  

Verlichting  

· Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant.  

· De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan 

kleding of een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.  

· Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor je op de grond.  

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,-  

http://www.euschoolfruit.nl/
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Reflectoren  

· Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord.  

· De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.  

· De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band.  

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 35,-  

 

Luizencontrole 

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

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 en op de site 

van de GGD. 

 

Voorleeskampioen 

En de winnaar van de school is ………..Ties uit 4B! Gefeliciteerd Ties! 

Over een aantal maanden zal de Oisterwijkse finale in de Tiliander plaatsvinden. 

 

  
 

Notulen ouderpanel 13 oktober 2020 

Deelnemende ouders: Joris en Neeltje (nieuw).   

Afwezig met kennisgeving; Cindy, Kim, Saskia en Willemijn (nieuw). 

Deelnemers vanuit school: Anneke (unit coördinator OB, notulist), Sandra (uni coördinator BB) 

en Juan (directeur). 

 

Voorstelrondje 

Alle deelnemers stellen zich aan elkaar voor.  

Het ouderpanel is verzet, waardoor de deelname van sommige ouders deze keer niet mogelijk 

was. De bespreekpunten zijn voortgekomen uit de input van ouders. Het ouderpanel heeft 

online plaatsgevonden. 
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Verbinding met ouders (zeker nu m.b.t. Corona)/benutten van talenten ouders 

 Ouders geven aan minder zicht te hebben op wat het niveau van hun kind is en kunnen 

minder goed thuis helpen/ondersteunen. Hoe kunnen we ouders meer op de hoogte 

houden?  

Algemene dingen kunnen (nog meer) via Parro. (ook wat er inhoudelijk aan bod komt 

de komende weken). Persoonlijke vragen over kinderen via mail of telefonisch.  

 Talenten van ouders meer benutten 

Bijv. ouders workshops laten geven. Er is een lijst op school met beroepen en expertise  

van ouders, tijdens lessen van Jeelo (per thema) worden er ouders benaderd door de 

leerkracht om een bijdrage te leveren.   

 Tijdens lockdown is de communicatie met leerkrachten gemist.  

Bij evt. volgende lockdown (niet te hopen) zijn we beter voorbereid en kunnen we de 

contacten beter onderhouden. 

 

Verkeersveiligheid rond de school 

 Op piektijden is het erg druk met auto’s en fietsen. De huidige wegwerkzaamheden in 

de buurt in combinatie met de looproutes en het onderling afstand houden in de 

beperkt beschikbare ruimte blijft een uitdaging. Ondanks de aanpassingen kunnen 

verkeersonveilige situaties helaas nog steeds gemakkelijk ontstaan. 

Het zo veilig mogelijk naar binnen en buiten gaan heeft de aandacht. Er zijn al 

verschillende verbeteringen doorgevoerd (fietsen unit 2 niet meer aan Schoolstraat 

maar in fietsenstalling, unit 1 naar buiten vóór unit 4). Gezien de beperkte ruimte rond 

school, zien we weinig andere mogelijkheden voor verbetering. Bij het brengen is het 

advies aan ouders om niet te lang te blijven bij het uitzwaaien, zodat er ruimte is voor 

anderen. School zal op gezette tijden aan ouders vragen om aandacht te houden voor 

de verkeersveiligheid en de onderlinge afstand bij het halen en brengen.    

 

Evaluatie + sluiting 

Het ouderpanel is bedoeld om op te halen wat er ‘leeft onder ouders’. Beleidsmatige zaken 

worden in de MR besproken. Er wordt nog geopperd om na te denken hoe ouders kunnen 

weten wat er op de MR agenda gepland staat. Dit wordt meegenomen naar de MR. Alle 

deelnemers kijken terug op een prettig gesprek. 

         

Het volgende ouderpanel staat gepland op woensdag 13 januari 8.45 u. 

 

Een bericht vanuit de ouderraad 

Beste Ouders, 

  

We worden dit jaar weer geconfronteerd met Corona. Dit betekent dat veel van onze 

activiteiten net als vorig jaar anders ingevuld gaan worden. Recent hebben we u om uw 

vrijwillige ouderlijke bijdrage gevraagd. 
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Wij ontvingen de vragen van ouders wat er met de bijdrage van vorig jaar is gebeurd en wat 

er met de bijdrage van dit jaar gaat gebeuren nu we het schooljaar toch anders moeten 

invullen. 

Ik ben als penningmeester heel blij met dit soort vragen en geef daar dan ook graag antwoord 

op. 

  

Als we kijken naar de activiteiten die onze bijdrage bepalen zijn dat Sinterklaas, Kerst en 

Carnaval. Deze vonden vorig jaar nog voor Corona plaats. Het schoolreisje is niet doorgegaan, 

maar het budget hiervoor staat dit jaar weer gereserveerd. De bijdrage aan het leerjaar 8-

kamp is gebruikt voor hun afscheidsweek. Ook hebben alle docenten een cadeautje gehad voor 

hun verjaardag. Uw bijdrage van vorig jaar is dus goed besteed. 

Voor dit jaar is voor Sinterklaas het budget van het groepscadeau verhoogd (aangezien we 

geen bezoek gaan ontvangen). Verder verwachten we dat de kosten voor strooigoed sterk 

hoger zullen gaan uitvallen, door het feit dat alles voorverpakt dient te zijn. 

  

We zien hoe belangrijk een leuke leeromgeving is en vooral als alles toch al anders is. We 

hebben dit jaar dan ook een extra budget uitgetrokken voor het versieren van de school 

tijdens de wintermaanden. De oude Sint- en vergane Kerstversiering zal plaats gaan maken 

voor een winter wonderland. 

Carnaval zal dit jaar een eigen vorm krijgen en met betrekking tot het schoolreisje, hier 

hebben we ,door een extra jaar te sparen een verhoogd budget voor dit voorjaar. 

De school vraagt ook een bijdrage voor de kosten van het overblijven. Doordat leerkrachten 

samen met de kinderen eten, zijn er minder vrijwilligers nodig. Hierdoor kan de hoogte van het 

vorig jaar gevraagde bedrag dit jaar omlaag. De bijdrage is begroot om kostendekkend te 

werken. De bijdrage die school vorig jaar heeft ontvangen voor het overblijven dekte die 

kosten niet. We hopen dat het dit jaar anders is. 

  

Wanneer u inzicht wilt in de verdere begrote en of gemaakte kosten dan zie ik graag uw 

verzoek tegemoet. 

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw vrijwillige ouderlijke bijdrage over te 

maken, dan kunt u dit alsnog doen middels het bijgevoegde betaalverzoek. 

Of door zelf over te maken op Ouderraad Tovervogel met  

rekeningnummer NL53RABO 0138981574. 

  

Namens de Ouderraad van de Tovervogel 

  

Roel Jakobs, 

Penningmeester 
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BOOM in ontwikkeling: verkenning bestuurlijke samenwerking  

 

Wij maken als school onderdeel uit van stichting BOOM. Het bestuur voelt zich 

verantwoordelijk voor een kwalitatief goed aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 

0 – 13 jaar. Het bestuur heeft de ambitie om dit verder te versterken en daarmee de kansen 

voor kinderen en medewerkers te vergroten. De komende maanden willen wij onderzoeken of 

samenwerking met de besturen Edu-Ley en Samenwijs daaraan bijdraagt. Zodra dit onderzoek 

is afgerond zullen wij u over de uitkomsten informeren.  

 

BOOM vertegenwoordigt 6 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de 

gemeente Oisterwijk,  

Edu-Ley vertegenwoordigt 6 basisscholen in de gemeente Goirle  

Samenwijs vertegenwoordigt 8 opvang- en onderwijscentra in de gemeente Hilvarenbeek. 

 

 


