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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 22 april t/m 20 mei 2021 
 

Vrijdag 23 april: Bezoek aan Bewaarde Land 3b 

Maandag 26 april: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 27 april: Koningsdag, alle leerlingen zijn vrij 

Donderdag 29 april: Bezoek aan Bewaarde Land 3c 

1 t/m 16 mei TULPVAKANTIE 

Dinsdag 18 mei: Vergadering OR 

Woensdag 19 mei: Theoretisch verkeersexamen leerjaar 7 

Donderdag 20 mei: Afsluiting thema Jeelo ‘Omgaan met de natuur’ 

Vrijdag 21 mei: Sportdag 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 20 mei. 

 

Vanuit school 
 

Sportdag 

Op vrijdag 21 mei houden we onze eigen sportdag. Dit in plaats van de Sport4kids. 

Het is de bedoeling dat de kinderen in sportieve kleding naar school komen. 

We zijn een deel van de dag ook buiten, op locatie, aan het sporten. Zeker handig dit te weten 

voor de kledingkeuze.  

De kinderen nemen, zoals anders, zelf drinken en een lunchpakketje mee.  

Fruit komt deze vrijdag vanuit het eu-schoolfruitprogramma. 

We hopen uiteraard op een mooie, zonnige dag! Dan is het meegeven van een extra flesje 

water niet onverstandig! 

Bij slecht weer berichten we u op Parro en bekijken we of we deze sportdag door kunnen laten 

gaan. 
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Schoolreisje 

Wat is het toch moeilijk om dit vooruit te plannen! We hebben leuke ideeën, maar het blijft 

een lastig vooruitzicht! 

Het schoolreisje staat gepland op maandag 7 juni.  

Omdat de organisatie toch nog wel wat werk is, kan het zijn dat we u binnenkort al wel vragen 

om vervoer en/of hulp. Er dan maar even vanuit gaande dat we met z’n allen gewoon op 

schoolreisje kunnen!! 

 

Rapportmappen 

Vrijdag 30 april worden de 'oude' rapportmappen mee naar huis gegeven. Die mogen vanaf 

dan thuisblijven. 

 

Vakanties schooljaar 2021-2022 

Eerste schooldag   6 september 2021 

Herfstvakantie   25 t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie   27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Carnavals-/Krokusvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

2e Paasdag    18 april 2022 

Meivakantie    25 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart   26 t/m 27 mei 2022 

2e Pinksterdag  6 juni 2022 

Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 2022 

Studie- en evt. overige vrije dagen worden nog gepland en volgen voor het einde van het 

schooljaar. 

 

Schoolfruit volgende week 

Komende week wordt het schoolfruit, vanwege de Koningsdag, pas woensdag geleverd. Ze 

kunnen ons niet voor 100 procent zeggen dat het er op tijd zal zijn.  

Dus……..misschien een idee om uw kind woensdag zelf fruit mee te geven.  

 

Notulen online ouderpanel    

Cito/toetsen  

Waar en wanneer worden cito uitslagen gecommuniceerd naar de ouders?  

2 keer per jaar zijn er hoofdmetingen (midden en eind), er zijn ook tussenmetingen, deze 

worden geregistreerd in Parnassys en zijn zichtbaar via het ouderportaal. Leerkrachten zijn 

graag bereid om evt. verduidelijkingsvragen te beantwoorden.                        

Het ouderportaal staat gedurende het schooljaar open, behalve als school de gegevens 

gaat invoeren (gedurende afnameperiode = ca. 4 weken.).   

Het idee wordt geopperd om een filmpje/instructie te verspreiden om eventueel te 

verduidelijken hoe ouders op ouderportaal bij de gegevens kunnen komen.   
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Sinds enige tijd is gebruikersnaam/wachtwoord voor Parro en Parnassys identiek wat 

gebruiksgemak vergroot.  

  

Mijn Rapportfolio (nieuw rapport)   

Reacties: Leuk, mooi, verfrissend nieuw rapport. Kinderen zijn er meer bij betrokken en ouders 

ook. Kan op mobiele telefoon gedeeld worden met derden. Thuis ontstaat vanzelf het 

gesprek over hoe en wat ouders/kind hebben ingevuld. Het oude rapport (in map) wordt dit 

schooljaar mee naar huis gegeven.   

Aandachtspunten: Lastig om het aan opa/oma te laten zien op tablet, bij thuis printen te 

kleine cijfers en geen goede weergave,  

kan printfunctie wellicht verbeterd worden? Initiatief lijkt nu bij ouders te liggen; kind 

komt soms niet trots thuis met zijn rapportboekje. In klas wordt al aandacht besteed dat 

kinderen thuiskomen en tegen ouders zeggen dat het rapport 'klaarstaat'.  Wat betekent 

terminologie nu precies? (bijv. “Ik kan het”, “ik kan het een beetje”); de groei in eigen 

ontwikkeling is soms niet goed te zien. In het voortgangsgesprek kan dat door de leerkracht 

worden verduidelijkt. Rapport is voortdurend in ontwikkeling; kan steeds worden 

aangepast/verbeterd.   

  

Verkeerslessen en – examen  

Kinderen van groep 7 hebben een boekje meegekregen, wat is de inhoud van de lessen als 

voorbereiding op het verkeersexamen? Op 19 mei is theorie-examen, 3 juni praktijk, het 

boekje is bedoeld als aanzet, we maken gebruik van allerlei materialen (o.a. proefexamens) en 

oefenen op school voor het examen.   

Voor de praktische voorbereiding kan de route gefietst worden. Kinderen krijgen vooraf de 

route nog mee naar huis. Er hangen ook al bordjes in het dorp met de officiële route die je nu 

al kunt volgen.  

Ouders wordt gevraagd om kinderen met auto’s bijv. naar “Het Bewaarde Land” te brengen; 

waarom niet op de fiets, ook in het kader van 'Gezonde school'? Pas na het 

examen verantwoord om met grote groep te gaan fietsen. Nog niet iedereen is even 

verkeersvaardig in unit 3.  

   

Gezonde school  

Aan welke thema’s wordt er gewerkt? TV kijken tijdens het lunchen?   

Thema’s/(Jeelo)activiteiten zijn divers; melk/water bij de lunch, promoten 

van gezond trakteren en gezond beleg op de boterham, smaaklessen in 

projectvorm, vandaag speciaal aandacht voor buitenlesdag, schoolfruit, onderzoek 

naar mogelijk watertappunt op schoolplein. Schoolbrede activiteiten 

worden meestal aangestuurd door eventmanager.   

TVkijken tijdens lunch is incidenteel en wordt soms ingezet als ondersteuning bij 

een educatieve activiteit tijdens het eetmoment (jeugdjournaal, dag van vandaag).  
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Evaluatie + sluiting  

Fijn om te ervaren dat Engels merkbaar meer aandacht krijgt in de diverse groepen.   

 

Ongerustheid wordt geuit over wie regie houdt als er wisselende invallers komen in een 

groep (n.a.v. actueel aanstaand verlof). Er mag op vertrouwd worden dat er naar gestreefd 

wordt om vaste krachten op bepaalde dagen in te kunnen zetten, zowel Janine (IB) als 

Sandra (unitcoördinator) zijn ook nauw betrokken.  

 

Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage!  

 

Geboorte Suus  

Afgelopen zondag zijn meester Willem en juf Claudia papa en mama geworden van een 

dochter Suus!  

Ze maken het allemaal goed! Gefeliciteerd!  

 

 

Vanuit de omgeving 
 

 

Natuurlijk gezond Oisterwijk 

Om de kinderen (en hun ouders!) naar buiten te krijgen heeft Natuurlijk Gezond in 

samenwerking met de (sport)verenigingen een speurtocht op touw gezet. De speurtocht heeft 

hetzelfde karakter als de ‘berenjacht’, maar dan met een sportief karakter. Meer informatie 

hierover is te vinden op de website: 

https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/activiteiten/sporti-ommetje/ 
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