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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 5 t/m 26 februari 2021 
 

 

Vrijdag 12 februari:  Carnaval 

 

13 t/m 21 februari Carnavalsvakantie 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 25 februari 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat met ingang van volgende week de basisscholen weer 

opengaan. Hiermee komt een einde aan het geven van onderwijs op afstand en gaan we zo 

goed als mogelijk weer over op 'fysiek onderwijs’. Uiteraard zijn we daar heel erg blij mee, 

hoewel we ook bezorgd zijn, want het Corona-virus is zeker niet weg!  

Op dit moment zijn we druk bezig om de nieuwste maatregelen vanuit de overheid af te 

stemmen op onze school. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren via email uit 

Parnassys. Wij vragen u hiervoor de berichtgeving vanuit school in de gaten te houden en hier 

goed kennis van te nemen. Zo kunnen we maandag al onze Tovervogels weer veilig en 

verantwoord begroeten op onze school. 

 

Mede namens het team, 

Juan Bertrums. 

 

Schoolfruit 

Vanaf komende week is er ook weer iedere woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit! 
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Carnaval 

Vrijdag 12 februari vieren we (binnen de regels rondom Corona) Carnaval in de eigen klas.  

Helaas niet zoals andere jaren hossend en lopend in de polonaise, maar op een andere manier 

maken we er toch een gezellige dag van.  

De kinderen mogen verkleed naar school komen. Geef de kinderen geen confetti, geen 

spuitbus serpentine en geen wapens die horen bij hun kledij mee! 

Wij zorgen voor een bekertje ranja, iets lekkers en er is weer schoolfruit.  

De kinderen zijn om 12.00 uur uit!  

 

En weten jullie het nog?    

Maak thuis een creatieve en mooie carnavalswagen. Dit kan van papier, van lego, K’nex, klei 

………… en vele andere eigen ideeën zijn altijd goed! Maak van het resultaat een foto en stuur 

dit via de mail of via Teams naar de eigen leerkracht. Uiterlijk 9 februari willen we de foto’s bij 

de leerkrachten hebben, zodat er een mooie optocht van gemaakt kan worden.  

Hopelijk een fantastische carnavalsoptocht in beeld die we uiteraard naar iedereen kunnen 

sturen en samen op school kunnen bekijken!  

We hopen op vele originele resultaten!!  

We hebben al veel mooie en creatieve resultaten binnen! 

  

 

 

 

 


