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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 26 februari t/m 12 maart 2021 
 

Dinsdag 2 maart: 10-minutengesprekken leerjaar 3 t/m 7 

Donderdag 4 maart: 10 –minutengesprekken leerjaar 3 t/m 7 

Dinsdag 9 maart:  10-minutengesprekken unit 1 

  Vergadering ouderraad 

Woensdag 10 maart: 10-minutengesprekken 4d 

Donderdag 11 maart: 10-minutengesprekken unit 1 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 11 maart 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Jeelo 

Afgelopen dinsdag openden we het nieuwe thema van Jeelo ‘Veilig helpen’. 

De brandweer die een aantal rondjes rond de school heeft gereden, zorgde ervoor dat we met 

loeiende sirenes aan het thema zijn begonnen. 

Wat komt er zoal aan bod: 

Unit 1: alarmcentrale, leren telefoneren met 112 in geval van nood! Brandweerauto, 

politiebureau en vingerafdrukken maken, ziekenhuis.  

Unit 2: EHBO, bijvoorbeeld pleisters plakken, schaafwonden schoonmaken, een bloedneus en 

de brandweer. 

Unit 3: EHBO en blessures. Soorten wonden, het verzorgen daarvan en wat zit er allemaal in 

een verbanddoos. Medisch schoolonderzoek. Bel 112. Ambulance. 

Unit 4: Onveilige situaties, EHBO en handelen bij o.a snijwonden, botbreuken, bewusteloos, 

wespensteek en verstikking, giftige stoffen. 

 

Helaas komt o.a. het bezoek aan de kazerne en een inkijk in de brandweerwagen te vervallen.  
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Schoolfruit 

Vanwege de afgelopen lockdown wordt het schoolfruit verlengd! Tot en met week 22 zal er 

iedere woensdag, donderdag en vrijdag fruit zijn voor de kinderen. 

 

Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen worden weer uitgestald. Alle klassen gaan een kijkje nemen. 

Mocht u iets missen, geef dit door aan uw kind of de leerkracht.  

 

Verslag ouderpanel 

Engels 

Vraag vanuit ouders is; Hoe staat het ervoor? Met name richting voortgezet onderwijs? 

Ervaring van enkele ouders op voortgezet onderwijs is dat leerlingen achterstand hebben.  

 Engels zit in het aanbod, met name in Jeelo. VO start vooraan. Elke voortgezet 

onderwijsschool heeft een andere start. Het is fijn als leerlingen wel een basis hebben.  

 Voortgezet onderwijs geeft aan te starten met de basis en geen achterstand te ervaren 

bij de Tovervogel leerlingen, toch hebben oud-leerlingen van de Tovervogel soms een 

andere ervaring. Juan geeft aan zich er hard voor te maken dat we voldoende aandacht 

hebben voor het vak Engels binnen de kaders van de Tovervogel. 

Ervaringen 2e lockdown/onderwijs op afstand (o.a. verbinding met ouders nu en straks) 

 Betrokkenheid als ouder wordt gemist. Contact gaat via zoon/dochter. Het voelt als 

afstand. Hoewel nu betrokkenheid bij werk van de leerlingen groter is, is juist overige 

afstand groter. Kan er gebeld worden of chatten via Teams. Ouders geven aan behoefte 

te hebben aan contact. Enkele vragen kort behandelen kan voldoende zijn.  

 Vanuit ouders wordt ook aangegeven dat leerkrachten goed te benaderen zijn via mail. 

Dat gebeurt vanuit ouders en leerkracht. Er zit verschil tussen leerkrachten. Er zijn ook 

ouders die aangeven dat alles op orde is. Dat leerlingen er echt goed bijgehouden 

worden door de leerkracht. Er zitten ook verschillen tussen leerlingen en dat geeft ook 

andere ervaringen. 

 Het zou fijn zijn als er aandacht besteed kan worden aan communiceren via Teams door 

leerlingen. Thuis doen ouders dat, maar wordt ook ervaren dat daar nog een uitdaging 

ligt. Daaraan zullen we zowel thuis als op school aandacht moeten besteden. 

 Thuisonderwijs is een goede voorbereiding geweest op VO, bv plannen en organiseren. 

De vaardigheden zoals ze die nu leren is goed. 

Voortgang Unitonderwijs 

Punten vanuit ouders: 

 Afwisseling door leerlingen als fijn ervaren. Bij ouders lijkt het soms chaotisch, maar 

leerlingen geven thuis aan dat het zo niet wordt ervaren.  

 Waar is de aandacht voor de zaakvakken? Die wordt wel wat gemist. > De zaakvakken 

zitten verwerkt in Jeelo. Dat loopt een stuk beter fysiek op 

school. 
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 Unitonderwijs is volgens ouders zeker waardevol. Door leerlingen wordt het ook positief 

ervaren.  

 

Luizencontrole 

Er is weer hoofdluis geconstateerd in de school! Op dit moment is er op school geen 

hoofdluiscontrole mogelijk. Gewoonlijk zouden we dit na iedere vakantie doen. We vragen u 

om de hoofdhuid van uw kind (met regelmaat) te checken en indien nodig te behandelen.  

Mocht u hoofdluis of neten constateren, horen we dat graag! 

 

Voor meer informatie over hoofdluis en de behandeling daarvan 

zie:  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/

Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis 

In deze link een filmpje: Hoe controleer je op hoofdluizen? - YouTube 

 

Vragenlijst gezonde school 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van groep 1 t/m 5 

Beste ouder of verzorger, 

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. In deze brief leest u 

hoe we hiermee aan de slag gaan. 

Voordat we met de Gezonde School starten willen we graag weten hoe het met onze leerlingen 

gaat. Om dat in beeld te krijgen, vragen wij je een vragenlijst in te vullen over de gezondheid 

van jouw kind. De vragen gaan over onderwerpen zoals eetgewoonten, bewegen en omgaan 

met elkaar. 

Hoe vul je de vragenlijst in? 

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 ontvang 

je voor elk kind een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. 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 < datum >….. 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis
https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ
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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? Meer informatie over de Gezonde school vind je op www.gezondeschool.nl. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de leerkracht van jouw kind. 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

 


