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

 

Agenda 25 maart t/m 8 april 2021 
 

Maandag 29 maart: Jeelo opening: thema “Omgaan met de natuur” 

Maandag 29 maart: Klas 3a bezoekt Het Bewaarde Land 

Dinsdag 30 maart: Jeroen Zeeuwen neemt afscheid van De Tovervogel  

Vrijdag 2 april: Paasactiviteit, iedereen vrij om 12.00 uur 

Maandag 5 april: 2e Paasdag, een vrije dag 

Dinsdag 6 april: Klas 3c bezoekt Het Bewaarde Land 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 8 april 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Zoals vorige week beloofd, stelt Tineke zich aan u voor: 

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Via dit berichtje wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben Tineke Wulms, 47 jaar en ik 

woon samen met mijn vriend, onze 2 kinderen en 2 poezen in Tilburg. Onze dochter Ymke is 

11 jaar en zit in groep 8, onze zoon Sven van 9 zit in groep 6. 

Sinds 2 weken ben ik bij de Tovervogel aan de slag als zij-

instromer. Ik loop op vrijdag stage bij unit 2B en op 

dinsdagochtend ga ik ondersteuning geven in NT2 bij unit 1. 

Naast het zij-instroomtraject werk ik als docent bij de Academie 

voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Eindhoven. Via het zij-

instroomtraject heb ik de kans om de overstap te gaan maken 

naar het basisonderwijs. In mijn vrijetijd ben ik graag buiten om 

te wandelen, skeeleren of te fietsen samen met mijn gezin of 

vriendinnen. Ik lees ook graag en houd ervan om gezellig een 
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spelletje te spelen. Mijn eerste indrukken op de Tovervogel zijn heel positief en ik heb erg veel 

zin om hier tot de zomer aan de slag te gaan! 

 

Pasen 

Volgende week vrijdag, 2 april, vieren we Pasen op school. Dit uiteraard geheel volgens de 

regels van nu.  

De Paashaas komt speciaal naar het park voor de onderbouw. Een paasbingo, een paas 

kletspot, aandacht besteden aan het Paasverhaal en knutselen, zullen er vast voor zorgen dat 

het een gezellige dag wordt!  

Er wordt op deze vrijdag GEEN schoolfruit geleverd! Graag dus de kinderen zelf fruit en 

drinken meegeven.  

De kinderen zijn op deze 2 april om 12.00 uur uit!! 

 

Jeelo 

Maandag start het nieuwe Jeelo thema ‘Omgaan met de natuur’. 

Natuur vind je in het klein: de tuin, het park, in de berm en in de sloot. En in het groot: in de 

zee, in het bos en op de hei. Planten en dieren zijn afhankelijk van elkaar en mensen kunnen 

niet leven zonder planten en dieren. We moeten dus ook zuinig zijn op de natuur! 

 

We starten het thema als volgt: 

In unit 1 en 2 komen er kikkervisjes en/of rupsen, vlinders de klas in om het groeiproces 

hiervan goed te kunnen volgen.  

Unit 3 bekijkt een film over de voedselketen en in unit 4 vullen de kinderen een vragenlijst in 

over de eigen ecologische voetafdruk (door aan deze quiz mee te doen, ontdek je hoe je op de 

aarde loopt en wat voor soort ‘voetafdruk’ je achterlaat). 

 

Het zal in dit thema onder andere gaan over: 

Het menselijk gedrag in de natuur, planten en dieren herkennen en benoemen, kringlopen en 

organismen. Ben je je bewust van het milieu? (Zwerf)afval, recyclen en zuinig omgaan met 

voedsel, water en energie. 

 

Gedurende dit thema zal unit 3 naar Het Bewaarde Land gaan. 

Helaas gaan wederom ook een aantal geplande activiteiten niet door. 

 

Geboorte Ymke 

Op 8 maart is onze collega en Juf Nancy bevallen van een dochter Ymke. 

Moeder en kind maken het goed! Gefeliciteerd! 
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Sport4kids 

Helaas gaat het sport4kids toernooi niet door dit jaar. De organisatie bekijkt of er nog een 

mogelijkheid is om op de scholen zelf iets sportiefs te kunnen organiseren. 

We kijken zelf ook nog naar een sportieve invulling voor deze 21 mei.  

  

 

 

 

 

 


