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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 20 mei t/m 11 juni 2021 
 

Woensdag 2 juni: Jeelo opening Zorgen voor jezelf en anderen 

Donderdag 3 juni: Praktisch verkeersexamen leerjaar 7 

Vrijdag 4 juni: Laatste dag schoolfruit 

Maandag 7 juni: Schoolreisje 

Dinsdag 8 juni: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 10 juni 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

 
Schoolreisje 

Wat zijn we blij dat we op maandag 7 juni op schoolreisje kunnen!!!! 

Enkele praktische tips voor deze dag: 

 

Unit 1 en unit 2: 

8.30uur: aanwezig zijn op school. 

We gaan met auto’s naar Pukkemuk in Dongen.  

De kinderen kunnen daar de hele dag spelen in een overzichtelijk speelpark. 

Drinken, eten en iets lekkers krijgen de kinderen daar.  

15.30uur: kinderen zijn terug op school. 

Meenemen: Een stoelverhoger voor in de auto met de naam van uw kind 

                  Bij mooi weer: Badkleding, badschoentjes en een handdoek. 

Zorgt u ervoor dat uw kind bij mooi weer is ingesmeerd met zonnebrand!!? 

Mocht u op maandag gebruik maken van de BSO, graag zelf contact opnemen met hen om de 

andere tijden door te geven! 

Kinderen die geen stoelverhoger bij zich hebben, worden zonder stoelverhoger vervoerd. 
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Unit 3: 

8.30uur: aanwezig op school. 

We gaan met auto’s naar de Efteling. Daar lopen de kinderen in groepjes en onder begeleiding 

door het park.  

17.15 – 17.30uur: kinderen zijn terug op school 

Meenemen: drinken, lunch en een tussendoortje. 

                  Desgewenst een stoelverhoger voor in de auto met de naam van uw kind  

                  Heeft uw kind een abonnement van de Efteling? Dan kunt u dat meegeven! 

Géén mobieltje, géén geld en géén andere waardevolle spullen. 

Mocht u op maandag gebruik maken van de BSO, graag zelf contact opnemen met hen om de 

andere tijden door te geven! 

 

Unit 4: 

8.30uur: aanwezig op school. 

We gaan met de fiets naar de Efteling. Daar lopen de kinderen vrij door het park. 

Rond 18.00uur: kinderen zijn terug op school 

Meenemen: drinken, lunch en een tussendoortje. 

                  Een goede fiets! 

                  Heeft uw kind een abonnement van de Efteling? Dan kunt u dat meegeven! 

Géén mobieltje, géén geld en géén andere waardevolle spullen. 

Mocht u op maandag gebruik maken van de BSO, graag zelf contact opnemen met hen om de 

andere tijden door te geven!        

 

Helaas gelden de Coronaregels ook op de dag van het schoolreisje! Bij klachten kan uw kind 

dus helaas niet mee.        

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal staat een kar met gevonden voorwerpen. De kinderen nemen allemaal een kijkje. 

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

 

Verkeersexamen leerjaar 7 

Donderdagmiddag 3 juni fietsen de kinderen van leerjaar 7 door Oisterwijk voor het 

fietsexamen!! Succes allemaal! 

 

Hitteprotocol de Tovervogel   

Stichting BOOM, waar basisschool de Tovervogel toe behoort, heeft op hoofdlijnen een 

hittebeleid vastgesteld. Onderstaand hitteprotocol heeft als doel om ouders, leerlingen en 

personeel van de Tovervogel duidelijkheid te geven over hoe er bij aanhoudende hitte wordt 
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omgegaan met schooltijden en werkomstandigheden om gezondheidsrisico’s te 

voorkomen/beperken. Dit protocol is in samenspraak met de MR vastgesteld.  

  

De schoolleiding houdt gedurende het schooljaar de weersvoorspellingen goed in de gaten. Bij 

(aanhoudende) hoge dagtemperaturen voert de Tovervogel onderstaande 

afspraken/activiteiten uit:  

Adviezen bij warmte:  

 algemene voorzorgsmaatregelen om de temperatuur binnen te beperken, zoals 

zonneschermen ’s avonds naar beneden, ramen open als buitentemperatuur lager is dan 

binnen en zon niet op de ramen schijnt.  

 Voor ouders: kleed kinderen luchtig en smeer ze thuis in met zonnebrand, geef 

zonnebrand mee en een waterflesje en evt. een petje/hoedje.  

 Voor personeelsleden: plan extra drinkmomenten en vermijd intensieve 

bewegingsactiviteiten en spelen in de zon/op het heetst van de dag.   

Invoering Tropenrooster  

 Als de temperatuur aanhoudend te hoog is (buiten >30°c., binnen >27°c.), neemt de 

schoolleiding het besluit om het tropenrooster in te voeren.  

 Indien mogelijk volgt een vooraankondiging via e-mail (parnassys) vanuit de 

schoolleiding dat het ingaan van het tropenrooster wordt overwogen.  

 Hierna volgt zo tijdig mogelijk een bevestiging via e-mail (parnassys) en verwijzing 

in Parro van al dan niet ingaan van het tropenrooster en voor welke periode dit geldt.  

 Lestijden tropenrooster:    

o Schooldagen starten om 8.30 en eindigen om 13.00 u. (op ma/di/do/vrij, 

op woe. ‘gewone’ lestijden!). Leerlingen worden om 13.00 u. opgehaald  

(woe. 12.00 u.) en lunchen thuis.  

o Er is een kleine ochtendpauze en geen grote pauze. De leerlingen kunnen voor in 

de ochtendpauze fruit en evt. een boterham meebrengen.   

o Voor die leerlingen die niet kunnen worden opgehaald en waar geen andere 

opvangmogelijkheden voor kunnen worden geregeld, is er noodopvang op school tot 

14.30 u. Zij nemen zelf hun lunch mee. Er wordt geen onderwijs gegeven, er is wel 

toezicht. Ouders geven uiterlijk een dag vooraf aan bij de schoolleiding dat zij 

gebruik willen maken van de noodopvang.  

o Personeelsleden zijn tot 14.30 u. aanwezig (voor klassentaken/ noodopvang), 

daarna sluit de school.  

  
Schoolfruit 

De komende week, woensdag 2 juni, donderdag 3 juni en vrijdag 4 juni, krijgen we voor de 

laatste keer dit schooljaar schoolfruit!  
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Stem op ons Verkeersplein! 

Help ons een ANWB Verkeersplein winnen! We hebben ons aangemeld voor de actie een 

verkeersplein voor een schoolplein van de ANWB. We hopen hiermee een verkeersplein te 

winnen, zodat onze kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen met 

verschillende verkeerssituaties. Help jij ons mee om het ANWB Verkeersplein te winnen? Stem 

vóór 10 juni op onze school via www.anwb.nl/verkeerspleinen  

 

Jeelo 

Op woensdag 2 juni start het thema zorgen voor jezelf en anderen bij Jeelo. Bij dit thema gaat 

het onder andere over een gezond en fit lichaam. Als opening van dit thema wordt een 

steps/dansles gegeven door Marjolein op het schoolplein.  

Tijdens dit thema werken we ook met het project Fitgaaf. Elke klas krijgt hierover een 

uitleg/introductie op maandag 14 juni. Dit is een uitleg die online wordt gegeven. De uitleg 

duurt 15 minuten. Het project duurt 4 weken. En zal vooral thuis uitgevoerd gaan worden! De 

afronding van dit project vindt plaats op 9 juli in de eigen klas. Hieronder een korte uitleg over 

dit project:  

 

http://www.anwb.nl/verkeerspleinen
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Als afsluiting van het thema, op vrijdag 9 juli, maken de kinderen smaakwater in de klas. Ieder 

kind neemt een eigen flesje met water mee. Voor het fruit wordt gezorgd. 

We komen er in de volgende nieuwsbrieven zeker op terug. 

 

Vanuit de ouderraad 
 

 

Avond4daagse home-edition 

Helaas, ook dit jaar gaat in Oisterwijk de avond4daagse niet door. Wel is er, net als vorig jaar, 

een home-edition. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. 

Voor meer info: www.avond4daagse.nl . Via deze site vraag je ook de medailles aan, deze 

worden opgestuurd naar je huisadres. 
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Mocht je met je kind(eren) deze home edition lopen, laat het ons dan weten. Vanuit school/OR 

zorgen we dan voor een gezellig kaartje achteraf op het huisadres. Geef wel even expliciet aan 

dat we als school toestemming hebben om het huisadres te gebruiken (dit in verband met de 

wet op de privacy). Aanmelden kan t/m 30 juni bij Carla: c.claassen@stgboom.nl 

Vele sportieve loopkilometers gewenst voor diegenen die gaan lopen! 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 

Verslag MR vergadering 12 april 2021 

Voortgang jaarplan & onderwijsvernieuwing 

Tijdens de MR vergadering van 12 april 2021 is een terugkoppeling gegeven over de voortgang 

van de Denktank. De volgende punten zijn besproken: 

- De werkgroep SEL: onderzoekt of SCOL moet worden meegenomen in leerling besprekingen; 

- Werkgroep Jeelo: in de lockdownperiode is het als pittig ervaren om Jeelo staande te kunnen 

houden. Sinds de versoepeling is het uitvoeren van Jeelo nog steeds niet optimaal, omdat het 

lastig is om ouders te betrekken vanwege de huidige maatregelen; 

- Werkgroep VVE/NT2: er is een training gevolgd m.b.t. tweetaligheid; 

- Werkgroep registratie: de werkgroep is bezig met Parnassys om de registratie op één lijn te 

krijgen. Het streven is om met zo min mogelijk formulieren evenveel informatie te geven met 

als doel het waarborgen van de kwaliteit; 

- Werkgroep Rapportage: evalueren ‘Mijn Rapportfolio’ en het invoeren hiervan bij de kleuters. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Juan heeft de MR geïnformeerd over het NPO. Het ministerie OCW heeft 8,5 miljard 

vrijgemaakt (700 euro per leerling per jaar) om de opgelopen achterstanden door Corona in te 

lopen en weg te werken. Het traject loopt sinds kort en er is nog maar beperkt informatie 

beschikbaar. De Tovervogel maakt hiervoor een plan dat door de MR moet worden 

geaccordeerd. De planning is dat dit vóór de zomervakantie 2021 gereed moet zijn. 

Hitteplan 

De MR heeft ingestemd met het hitteplan. Communicatie van dit plan zal plaatsvinden in de 

eerstvolgende Tovergevogel en in de schoolgids. 

Verkiezing MR 

Vanwege het vertrek van één van de ouderleden wordt er een oproep geplaatst in de 

Tovergevogel om een nieuw ouderlid te werven. 

Formatie 

Zodra er meer bekend is over het NPO wordt een plan voor de formatie voor het schooljaar 

2021-2022 gemaakt. Inventarisatie onder het personeel heeft reeds plaatsgevonden. 

 

Verkeersveiligheid 

Er is aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom school. Problemen rondom de 

verkeersveiligheid speelt landelijk.  
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Zie hiervoor bijgevoegde link van het nieuwsbericht: Oproep VVN: Ouders, breng je kind niet 

meer met de auto naar school/Instagram/  AD.nl  

 

https://www.ad.nl/auto/oproep-vvn-ouders-breng-je-kind-niet-meer-met-de-auto-naar-

school~aee1e06c/ 

 

https://www.ad.nl/auto/oproep-vvn-ouders-breng-je-kind-niet-meer-met-de-auto-naar-school~aee1e06c/
https://www.ad.nl/auto/oproep-vvn-ouders-breng-je-kind-niet-meer-met-de-auto-naar-school~aee1e06c/

