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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 26 november t/m 10 december 2020 
 

Vrijdag 4 december:  Sinterklaasviering 

  Surprise unit 3 en 4 

Maandag 30 november:  Gastles bureau Halt ‘online veiligheid’ in unit 4 

Kinderen mogen hun schoen op school zetten 

Dinsdag 8 december:  Vergadering MR 

Donderdag 10 december: Nieuwsbrief 

Vrijdag 11 december:  Jeelo afsluiting thema “Inrichten van je eigen omgeving” 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 10 december 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

 

Sinterklaas 

We hebben deze week bezoek gehad van een Piet! In alle klassen gezellig samen dansen en 

natuurlijk pepernoten eten! 

Van Sinterklaas hebben we een hele mooie grote muziekbox gekregen. 

Dankjewel ook de Ouderraad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl


 2 

 

 

 

Een aanvulling op de Sinterklaas informatie in de vorige nieuwsbrief: 

De kinderen van unit 3 en 4 mogen op vrijdag 4 december hun surprise tussen 8.20 en 8.30 

uur in de klas neer gaan zetten. Zorg ervoor dat de kinderen de surprise zelf  naar 

binnen kunnen brengen! Ouders mogen niet meelopen naar de klas!  

Kinderen kunnen elkaar ook heel goed helpen, mocht het nodig zijn. 

 

Voor de andere Sinterklaas informatie verwijzen we u naar de vorige nieuwsbrief. 

 

Kerst 

Op vrijdag 18 december vieren we Kerst op school. Vanwege alle maatregelen gaat het 

helemaal anders dan voorgaande jaren.  

Voor nu is het handig om te weten dat we deze vrijdag de kinderen op school verwachten 

tussen 8.00 en 8.10 uur. We starten de dag dan in donkere sferen met muziek en kerstlichtjes. 

In de klas beginnen we met een ontbijt.  

In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over.  

 

Winterwonderland 

Onze school is omgetoverd tot een winterwonderland!!  

Heel sfeervol en mooi. Dank aan de ouderraad en alle andere ouders die hier hun steentje aan 

bijgedragen hebben! 
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Geboorte Anna  

Op 5 november is onze collega en juf Esther bevallen van een dochter Anna!  

Moeder en kind maken het goed! Gefeliciteerd!  

 

Vragenlijst Gezonde School 

Een vragenlijst over gezondheid 

Gezond opgroeien, lekker in je vel zitten, met plezier mee kunnen doen op school; daar helpen 

we onze leerlingen graag bij. Daarom doen we mee aan ‘De Gezonde School’. Dit is een 

programma dat onze school helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. 

Om dat in beeld te krijgen, vragen wij de leerlingen en/of hun ouders een vragenlijst in te 

vullen over de gezondheid. De vragen gaan over onderwerpen zoals eetgewoonten, bewegen 

en omgaan met elkaar. 

Toelichting context vragenlijst 

Op dit moment is een werkgroep actief in het voorbereiden van een nieuwe LEA periode. LEA 

staat voor Lokale Educatieve Agenda. In dit kader heeft de werkgroep een aantal 

ontwikkelingen bij elkaar gebracht die op dit moment een rol spelen in de ontwikkeling van 

kinderen en hun gezin. 

De ontwikkeling van Passend Onderwijs (kwalitatief goed onderwijs waar mogelijk thuis nabij), 

de doorontwikkeling van de Brede Scholen, meer buurtgericht werken in het kader van “In de 

buurt gebeurt het” (Plein 013 en Gemeente) en de verbreding van ondersteuning ook in de 

buitenschoolse tijd gekoppeld aan ondersteuning in het gezin zijn de ontwikkelingen die nu een 

rol spelen. 

Voor de nieuwe planperiode van de LEA willen we niet alleen uitgaan wat werkers in en 

bewoners van een buurt en wijk ervaren maar ook gebruik maken van data. De data komen 

uit monitors van Gemeente, data vanuit Plein 013 en data vanuit ouders en kind. 

 

En in aansluiting van dat laatste is in de Bestuurlijke LEA besloten dat Gemeente Oisterwijk 

opdracht geeft aan de GGD om vragenlijsten voor ouders en kinderen via de scholen uit te 

zetten. Dit is een onderdeel van “De Gezonde School” waarbij duidelijk is dat we gebruik 

maken van de mogelijkheid om zo data te verzamelen. Het gaat hierbij enkel en alleen om op 

een efficiënte manier data te verzamelen die straks inzicht geeft over de stand van zaken in 

Oisterwijk maar ook op wijkniveau kunnen worden geanalyseerd en bruikbaar zijn om binnen 

de lokale educatieve agenda in de buurt of wijk de juiste activiteiten te ontwikkelen. 

Medewerking 

De leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in de klas in. Jouw kind hoeft nergens 

zijn/haar naam in te vullen. Zo weet niemand van welk kind de ingevulde vragenlijst is. 

Van leerjaar 1 tot en met 5 wordt ouders gevraagd de lijst (thuis) in te vullen. De vragenlijst 

staat op de website van de GGD Hart voor Brabant, met wie we samenwerken. Het invullen 

duurt ongeveer 20 minuten. Heb je meer kinderen in groep 1 t/m 5? Dan wordt je gevraagd 
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voor elk kind de vragenlijst in te vullen. Je hoeft nergens jouw naam of die van jouw kind in te 

vullen. Zo weet niemand van welke ouder de ingevulde vragenlijst is. 

Ga voor het invullen van de vragenlijst naar www.ggdhvb.nl/GS. 

Klik op: ‘Naar de vragenlijst Gezonde School voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 5’. 

Vul de vragenlijst in vóór de kerstvakantie. 

Wat gebeurt er met de vragenlijsten? 

De uitkomsten van alle vragenlijsten vertellen ons hoe het met de gezondheid van onze 

leerlingen gaat. En welke onderwerpen extra aandacht verdienen. We hopen hiermee meer 

inzicht te krijgen in welke behoeften er leven. Met het invullen van de vragen hebben ouders 

en kinderen invloed op de aanpak en de 

activiteiten in de wijk/buurt. Hiermee gaan we -samen met de GGD en de gemeente- aan de 

slag. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter wij deze keuzes kunnen maken. 

Nog vragen? 

Heb je nog vragen? Meer informatie over de Gezonde school vind je op  

www.gezondeschool.nl 

 

Dank voor je medewerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de omgeving 
 

H. Vormsel 

In de bijlage vindt u informatie over het vormsel voor kinderen van 11/12 jaar. 

 

Pepernotenfeest Bibliotheek 

In de andere bijlage leest u hier informatie over. 

http://www.gezondeschool.nl/

