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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 12 maart t/m 25 maart 2021 
 

 

Vrijdag 12 maart: Mad Science workshop in 2a 

Donderdag 18 maart: Kangoeroewedstrijd: Internationale rekenwedstrijd voor   

 ‘rekenknobbels’ uit de unit 3 en 4. 

Vrijdag 19 maart: Afsluiting Jeelo thema “Veilig helpen” 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 25 maart 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

 

Binnen de school zijn er enkele nieuwe collega’s werkzaam. Ze stellen zich graag aan u voor: 

 

Beste ouders/verzorgers van alle Tovervogeltjes, 

 

Graag zou ik mezelf even opnieuw voor willen stellen nu ik op De Tovervogel blijf. Mijn naam is 

Susan Wagenmakers, ik ben 21 jaar oud en ben geboren en getogen in Oud-Gastel. Na ruim 3 

jaar de opleiding Pabo University te hebben gevolgd en deze voor 

de carnavalsvakantie zo goed als af te hebben gerond in 3C, is voor 

mij nu de tijd aangebroken om als leerkracht te beginnen en wel in 

unit 1. Jullie zullen mij hier voortaan iedere schoolweek op de 

donderdag en vrijdag kunnen vinden en ook om de week op 

woensdag (ter vervanging van Claudia’s zwangerschapsverlof). De 

kleuters zijn voor mij nog onbekend terrein, maar ik ga graag 

nieuwe uitdagingen aan en ben blij dat ik hiertoe de kans heb 

gekregen op De Tovervogel. De eerste weken zitten er inmiddels 

alweer op en tot nu toe bevalt het goed. Na deze periode zal ik in 
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september starten met mijn een jaar durende master: Jeugdliteratuur. Verdere 

interesses/hobby’s van mij zijn hockey, wandelen met de hond, de stad in met vriendinnen, 

spelletjes spelen, verhalen schrijven en zoveel mogelijk spullen verkopen bij IKEA. Ik kijk uit 

naar een prettige samenwerking en een mooi half jaar (ondanks het ‘nieuwe normaal’).  

Lieve groetjes, 

Juf Susan  

 

Hallo ouders en kinderen van de Tovervogel, 

 

Sinds 24 februari werk ik bij jullie op school in unit 3b. Ik werk samen met juf Jany. 

Jany werkt op maandag en dinsdag en ik werk op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Sinds 2002 ben ik werkzaam in het onderwijs. 

Ik ben begonnen op het voortgezet speciaal onderwijs in 

Tilburg. Daarna heb ik op verschillende basisscholen 

gewerkt in Tilburg. 

Mijn laatste werkgever was een basisschool in Hapert. Ik 

werkte daar met kinderen die Nederlands als 2e taal leren. 

Vluchtelingen (uit bv. Syrië), arbeidsmigranten (uit bv 

Polen) en expats (bv ouders die bij ASML/Bosch etc. 

werken). 

Misschien hebben jullie de documentaire " De kinderen van 

juf Kiet " gezien. Deze documentaire is opgenomen in 

Hapert op bs Het Palet.  

Door de corona periode zijn er geen nieuwe aanmeldingen 

meer voor het NT2 onderwijs. 

En ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Die 

heb ik op de Tovervogel gevonden! 

Ik woon in Oisterwijk,  heb een hond (een Irish soft coated 

wheaten terriër genaamd Bink, 12 jaar oud, een je-weet-wel reu). 

Voor de corona periode was ik step instructor, 2x per week gaf ik les aan n groep dames in de 

Pannenschuur. 

Ik hoop dit snel weer te kunnen gaan doen. 

Ik vind het leuk om te wandelen en om te fietsen. En heb in het verleden behoorlijk wat verre 

reizen gemaakt. 

Ik heb veel zin om de kinderen te leren kennen op de Tovervogel en kijk er naar uit om hen 

het een en ander te kunnen leren. 

Met vriendelijke groet,  

(Juf) Marjolein Extra  
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Hallo allemaal, 

Misschien heeft u wel vernomen van uw zoon of dochter dat er een juf rondloopt, die ze nog 

nooit gezien hebben. Nou.., dat zou ik dan kunnen zijn. 

 

Tijd om mezelf even officieel voor te stellen. Mijn naam is Isabella van der Loo, 49 jaar, uit 

Hilvarenbeek en ik sta ter vervanging van Kees in unit 4, totdat Kees weer volledig opgeknapt 

is. Inmiddels wordt dit mijn vierde week en ik heb het gevoel dat ik al een tijdje meeloop. 

Zowel het contact met de kinderen, ouders als collega's voelt het heel vertrouwd en prettig.  

Ik ben zelf oorspronkelijk afkomstig uit het “Ervaringsgericht onderwijs", waarbij welbevinden 

en betrokkenheid de belangrijkste pijlers zijn waarmee het leerproces van een kind wordt 

bekeken. Binnen dat plaatje past het unitonderwijs met zijn eigenaarschap over het leren als 

gegoten.  Vandaar dat ik ook meteen enthousiast was om een kijkje in de keuken te mogen 

komen nemen.  

We gaan er een fijne tijd van maken en mocht u iets willen overleggen of melden, dan kunt u 

natuurlijk altijd contact met me opnemen. 

Groet,  

Isabella 

 

Wijziging personele bezetting  

Maartje van Amstel, onderwijsassistent unit 1 en 2 gaat wegens privéomstandigheden haar 

werkzaamheden op onze school helaas beëindigen. Passend binnen de maatregelen nemen wij 

op haar laatste werkdag (11/3) afscheid van haar; we danken haar voor haar inzet, 

betrokkenheid en collegialiteit en wensen haar alle succes! 

Ter vervanging van Maartjes werkzaamheden komt juf Esther Wuijten extra werken en begint 

volgende week juf Tineke Wulms als onderwijsassistent/zij-instromer. Tineke zal zich in de 

volgende Tovergevogel aan u voorstellen. 

 

Lentekriebels 

Komende maandag start De Week van de Lentekriebels. Een projectweek voor het 

basisonderwijs over relaties en seksualiteit.  

De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op hele jonge leeftijd. In elke leeftijdsfase 

verandert het gedrag van kinderen en willen kinderen andere dingen weten. Hoe je daar als 

ouder mee om gaat, heeft invloed op de ontwikkeling van je kind. Zijn onderwerpen thuis 

taboe? Of praat je uit jezelf met je kind over hoe je respectvol met elkaar omgaat, 
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verliefdheid, het blote lichaam, seksualiteit en verschillende voorkeuren? En wat voor 

voorbeeld ben je als ouder, wat ziet en hoort je kind van de ouder? 

Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en 

leren hoe je gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op school 

belangrijk. Juist ook op de basisschool, voordat kinderen in de puberteit komen en kinderen 

lichamelijk en emotioneel erg veranderen. Door relationele en seksuele vorming leren kinderen 

praten over relaties en seksualiteit, hun wensen en grenzen aanvoelen en aangeven en 

weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en niet doen.  

 

Wellicht hoort u van uw kind hier thuis iets over de komende week……..?! 

 

Moestuintjes 

Interesse om met uw kind(eren) een moestuintje (naast de school, aan de Schoolstraat) bij te 

houden?! 

U kunt ‘uw’ tuintje zelf inrichten en houdt het tuintje dan zelf netjes bij. De lekkere opbrengst 

uit het tuintje is uiteraard dan ook voor jullie! 

Er zijn nog enkele tuintjes beschikbaar. 

Is er interesse? Laat het weten aan Carla: c.claassen@stgboom.nl 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Helaas gaat ook dit jaar het schoolvoetbaltoernooi niet door. 

 

 


