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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 10 december 2020 t/m 7 januari 2021 
 

Vrijdag 11 december:  Jeelo afsluiting thema ‘Inrichten van je eigen omgeving’ 

Dinsdag 15 december:  Vergadering GMR 

Vrijdag 18 december:  Kerstviering, iedereen om 12.00 uur vrij. 

KERSTVAKANTIE 19 DECEMBER T/M 3 JANUARI 

Dinsdag 5 januari:  Opening Jeelo ‘maken van je eigen product’ 

Woensdag 6 januari:  Driekoningen 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 7 januari 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In deze laatste Tovergevogel van 2020 is het goed om even terug te kijken, want wat was 

2020 een bijzonder jaar! Lange tijd konden we hier op school 'in het nieuwe normaal' prima 

onze activiteiten uitvoeren.  Weliswaar aangepast en met extra oog voor de geldende 

maatregelen. Helaas merken we deze weken dat het beruchte Coronavirus ons ook op school 

merkbaar treft. Er zijn positief geteste medewerkers, leerlingen en ouders van leerlingen, 

daarnaast zijn er ook 'gewone' zieken die de dagelijkse lespraktijk beïnvloeden; zowel onder 

leerlingen als teamleden. Helaas was het daardoor zelfs niet meer mogelijk om alle groepen 

fysiek onderwijs te blijven geven en krijgen de kinderen van unit 4 deze week onderwijs op 

afstand. 

Wat is het dan fijn dat er door alle betrokkenen van de school; zowel leerlingen, ouders als 

team zo flexibel, begripvol en meewerkend wordt gereageerd op deze bijzondere situatie! 

Dank u wel daarvoor! 

Met de kerstvakantie voor de boeg, hopen we van harte dat we onze laatste lesactiviteiten van 

2020 zo normaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daarnaast hopen we vooral dat 2021 een 

fantastisch jaar gaat worden en we de coronahectiek van 2020 zo snel als mogelijk achter ons 

kunnen laten. 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl


 2 

Langs deze weg alvast sfeervolle feestdagen gewenst en voor het nieuwe jaar veel geluk en 

vooral gezondheid voor alle Tovervogels en hun dierbaren! 

 

Juan Bertrums, directeur de Tovervogel 

 

Kerst 

Nog een paar weken en dan is het alweer Kerst. De kerstwerkgroep is volop bezig geweest om 

een gezellige en sfeervolle activiteit te organiseren binnen de mogelijkheden van het protocol. 

Dit jaar is er gekozen voor een kerstontbijt op school. In de eigen klas. 

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 18 december.  

De kinderen worden tussen 8.00 en 8.10 uur op school verwacht. Eénmalig mogen de 

kinderen via de hoofdingang naar binnen komen. Nog in het donker, met gezellige muziek en 

de Kerstman op het plein. De fietsen worden wel gewoon op de ‘eigen’ plek neergezet. Einde 

van de schooldag verlaten de kinderen het gebouw weer via de ‘eigen’ uitgang.  

Het is verder de bedoeling dat elk kind zijn of haar eigen ontbijt thuis maakt en mee naar 

school neemt. Dit hoeft geen speciaal ontbijt te zijn. Wat uw kind normaal eet tijdens het 

ontbijt is prima. Het is gezellig als kinderen een bordje en bestek meenemen! 

Wij zorgen voor drinken bij het ontbijt, een plakje peperkoek en een gekookt eitje. Dit wordt 

gesponsord door de AH Oisterwijk! Dank! 

Naast het ontbijt zal in iedere klas het kerstverhaal op een originele wijze gepresenteerd 

worden, worden er marshmallows geroosterd en wordt er geknutseld.  

Om 12.00 uur wensen we dan alle leerlingen een fijne en gezonde vakantie! 

 

Vanuit de leerlingenraad de volgende wens: De kinderen mogen in een kersttrui naar school 

komen. Of met een kerstmuts. Of in mooie kerstkleren! 

 

In enkele klassen worden er kaartjes gemaakt vanuit stichting O’pkikker. 

Wanneer kinderen hiermee thuis komen, is het de bedoeling dat de kinderen dit aan ouderen 

of zieke mensen geven. Een mooi Oisterwijks initiatief!  

 

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Vooraankondiging verkiezingen ondersteuningsplanraad (OPR) plein013 

In de OPR plein013 werken reguliere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en 

de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) uit de regio Tilburg samen. Ze zorgen 

ervoor dat alle kinderen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de 

schoolbesturen van de scholen zorgen voor een passend aanbod voor alle kinderen. 

Per 1 augustus 2021 is de OPR op zoek naar 2 nieuwe leden (ouders/verzorgers) van het 

regulier onderwijs. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan volgt er in januari meer informatie 

in de Tovergevogel hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.  
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Herhaalde oproep; Hittebeleid 

In een eerdere Tovergevogel vroeg de MR of u mee wilde denken over het hittebeleid. Graag 

brengen we deze oproep opnieuw onder uw aandacht en zien we uw reactie graag tegemoet. 

 

In de laatste MR vergadering is er gesproken over het hittebeleid. Een agendapunt wat in de 

GMR stichtingsbreed 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! 

 

 

 


