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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 12  t/m 27 november 2020 
 

Woensdag 18 november: Herindelingsverkiezingen 

Dinsdag 24 november:  Vergadering OR 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 26 november 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Nieuw rapport  

Ons huidige rapport past niet meer bij ons onderwijs. Om die reden zijn we vorig jaar op zoek 

gegaan naar een ander rapport voor de Tovervogel. Verschillende rapporten zijn bekeken en 

uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor MijnRapportfolio. We starten met unit 2 t/m 4. 

MijnRapportfolio is een digitaal rapport wat erg bij deze tijd en onze school past. In dit rapport 

kijkt niet alleen de leerkracht naar uw kind, maar uw kind vult zelf ook zaken in. Met 

MijnRapportfolio kijken we nog meer naar kwaliteiten en talenten van kinderen en naar 

hetgeen de kinderen al lukt. Kinderen gaan gedurende het jaar ook foto’s verzamelen van 

schoolwerk waar ze trots op zijn. Ze dragen hier zelf de verantwoordelijkheid voor onder 

begeleiding van de leerkracht. Zo wordt het een mooi geheel tussen leerkracht en leerling. Als 

ouder krijgt u te zijner tijd een inlogcode. Het aankomend rapport eind januari zal dus ingevuld 

worden via MijnRapportfolio. Bent u nu al benieuwd hoe dit eruit ziet, dan kunt u een kijkje 

nemen en een demofilmpje bekijken op MijnRapportfolio.nl. Wij zijn in ieder geval erg 

enthousiast over de nieuw gekozen vorm! 

 

Schoolfruit 

We zijn begonnen met het schoolfruitprogramma!  

In de bijlage leest u er nog eens meer over. 

 

Sinterklaas 

Aankomende zaterdag zullen de Sint en zijn Pieten aankomen in ons land. 
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Uiteraard gaat dit anders dan de voorgaande jaren vanwege alle maatregelen. Ook op school 

zal het wat anders gaan. Handig voor u om te weten: 

We kijken in unit 1 en 2 dagelijks het Sinterklaasjournaal terug van de avond ervoor. 

 

Op maandag 30 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school! De kinderen van 

unit 1 zetten hun gymschoen die al op school ligt. De andere kinderen mogen een schoen mee 

naar school nemen. 

 

Op vrijdag 4 december maken we er op school een gezellige Sinterklaasdag van. 

Geen bezoek van Sinterklaas op onze school dit jaar, maar ……. 

We mogen vooralsnog met de kinderen van unit 1, 2 en de kinderen van leerjaar 5 op bezoek 

bij de Sint in de Tiliander! Een show en een fotomoment! 

De kinderen van unit 3 en 4 zullen deze dag surprises uitpakken. Inmiddels hebben de klassen 

hier lootjes voor getrokken. 

 

Vanuit de omgeving 
 

Eerste heilige communie 

In de bijlagen vindt u informatie over de Eerste Heilige Communie en het eventuele 

inschrijfformulier daarvoor. 

 

Naschoolse Sport 

De Naschoolse Sport (NSS) is weer begonnen!! De woorden zeggen het al; na schooltijd kan je 

een gratis extra uurtje komen sporten! 

  

Iedere donderdagmiddag van 15:00 t/m 16:00 uur in gymzaal 

Waterhoef ga ik de NSS verzorgen. We gaan iedere week 

andere sportieve activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan 

Tien tellen in de rimboe, Keeperbal, Superheldenspel, James Bond spel, Apenkooi en nog véél 

meer leuks! 

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van basisschool de Tovervogel kunnen hier aan deel nemen. 

In goed overleg is het ook mogelijk om vanuit de BSO mee te doen. 

 

Lijkt je dit wat?! Schrijf je dan nu in via 

https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/activiteiten/naschoolse-sport-2020-2021/  

 

Hopelijk zie ik je bij de Naschoolse Sport! 

 

Sportieve groetjes, 

Juf Paula 
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Stichting “Oh kom maar eens kijken” helpt Sinterklaas! 

Nog even en de Sint is weer in het land. De stichting “Oh kom maar eens kijken” gaat ook dit 

jaar de Sint weer helpen. Vorig jaar hebben we, samen met Sint Nicolaas en zijn pieten, 80 

kinderen blij gemaakt met het kado dat ze zelf hadden gevraagd. Dat willen we dit jaar weer 

graag doen. 

We vinden het belangrijk dat kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar op 5 december een goed 

gevulde schoen krijgen, ook als de omstandigheden thuis dat financieel lastig maken. Juist 

deze kinderen willen wij helpen. Wij hopen dan ook dat de mensen waar het om gaat zich 

aanmelden. Het belangrijkste is dat de verlanglijstjes bij ons komen. De stichting zorgt voor 

kadootjes zodat die, in overleg met de ouders en wellicht met de hulp van de pieten, ook in de 

schoenen van deze kinderen komen. 

  

Je kunt je aanmelden via de website www.ohkommaareenskijken.com 

Ook kun je andere mensen aanmelden waarvan jij vindt dat zij dit nodig hebben.  

Wij hopen dat ook dit jaar weer een succes wordt! 
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