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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 10 juni t/m 24 juni 2021 
 

Woensdag 15 juni: Vergadering MR 

Donderdag 16 juni: Kennismaking leerjaar 8 VO 

Maandag 21 juni: Vergadering GMR 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 24 juni 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We kijken terug op een fantastisch schoolreisje! Dank aan iedereen voor de hulp (rijden en/of 

begeleiden), zodat onze Tovervogels een heerlijke dag hebben beleefd! 

Het einde van dit bijzondere schooljaar komt hiermee in zicht en we zijn dan ook volop bezig 

met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Hier hebben we de afgelopen studiedag 

ook voor gebruikt, waar ook aandacht is gegeven aan de besteding van de NPO-gelden 

(Nationaal Programma Onderwijs). 

Op de informatiekalender staat op 17 juni het doorschuifuurtje gepland. De leerlingen die naar 

het Voortgezet Onderwijs gaan, gaan dan kennismaken op hun nieuwe school. Helaas valt die 

datum nog te vroeg om ook op onze school al door te schuiven. We gebruiken de komende tijd 

dan ook om de groepsverdeling en de personele bezetting rond te krijgen en laten de nieuwe 

groepen kennismaken met elkaar op 8 juli. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Tovervogel 

 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl
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Jeelo 

‘Zorgen voor jezelf en anderen’, het laatste thema van dit schooljaar. 

Vorige week hebben we op een sportieve en ook rustgevende manier het thema geopend op 

het schoolplein.  

Wat gaan we nog meer doen: 

FitGaaf!: 4 weken gezonde stickers plakken! De kinderen en ouders bewust maken van hun 

gezonde voeding, goed slapen en voldoende bewegen. 

 

Maandag 14 juni begint op school het FitGaaf!-project. Dit is een project van 4 weken over 

gezond eten, drinken en bewegen. Alle kinderen krijgen in de klas uitleg over FitGaaf! en 

krijgen een pakketje met een kalender en stickervellen mee naar huis. Het werkt heel simpel: 

de kinderen plakken thuis op de FitGaaf!-kalender een sticker voor elke gezonde actie die ze 

die dag hebben gedaan. Zo kunnen ze op speelse manier zien hoe goed gezond eten, drinken 

en bewegen nu al gaat en wat er misschien nog iets beter kan. En er is een speciaal deel voor 

stickers voor papa, mama of opa of oma. Eén van hen mag actief meeplakken. De stickers 

worden verderop alvast uitgelegd.  

 

Voor ouders/verzorgers die dat leuk en handig vinden is er een extraatje beschikbaar. Tijdens 

de 4 weken FitGaaf!, is het mogelijk om een aantal keer per week reminders voor het plakken 

van de gezonde stickers te ontvangen. Steeds met korte berichtjes met extra informatie en 

tips over gezond eten, drinken en bewegen. Wil je deze berichtjes per mail ontvangen? Geef je 

dan op via www.fitgaaf.nl/ouders.  

 

Op school bespreken we, ook met een klassikale poster, regelmatig wat er thuis allemaal 

geplakt is.  

 

Na 4 weken zal het project weer klassikaal op school worden afgesloten. De kinderen nemen 

daarbij de kalenders weer mee naar school op vrijdag 9 juli! Wij hopen jullie op deze wijze 

voldoende geïnformeerd te hebben en hopen dat jullie met enthousiasme en plezier willen 

deelnemen aan dit project. Meer informatie is te vinden op www.fitgaaf.nl.  Succes en groet! 

http://www.fitgaaf.nl/ouders
http://www.fitgaaf.nl/
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Dit zijn de stickers: 

 

Elke nacht minimaal 10 uur slapen (voor kinderen). Voor volwassenen: 7-8 uur 

 

 

Elke dag beginnen met ontbijt: dat kan brood zijn, maar bijvoorbeeld ook yoghurt 

met muesli.  

 

 

Dagelijks 2 stuks fruit eten.  

 

 

Dagelijks bij elkaar opgeteld 200-250 gram groente eten (=twee ‘grote-mensen-

handen’ vol). Naast groente bij het avondeten bijvoorbeeld ook tomaatjes tijdens 

de lunch! Voor grote mensen wordt door het Voedingscentrum aangeraden om elke 

dag 250 gram groente te eten. Voor kinderen ligt het wat lager en het is afhankelijk 

van hoe oud je bent. Voor kinderen van 4-9 jaar wordt 100-150 gram groente 

aangeraden en 150-200 gram voor kinderen van 9-12. 

 

Dagelijks, goed verdeeld over de dag, bij elkaar opgeteld 6 tot 7 glazen water 

drinken. Thee telt ook mee. Frisdranken of andere dranken met veel suiker niet. 

 

 

Dagelijks, bij elkaar opgeteld, minimaal 60 minuten matig intensief bewegen. Dat 

zijn vormen van bewegen waar je in principe niet van buiten adem raakt. Denk aan 

naar school wandelen of fietsen of buiten spelen. 

 

 

Wekelijks minimaal 3x en per keer minimaal 60 minuten intensief bewegen 

(=sporten)! 

 

Het joker-stickertje: om gezond te leven hoef je echt niet altijd alles perfect te 

doen. Er mag heus af en toe iets ongezonds gegeten of gedronken worden. Het 

jokertje kan bijvoorbeeld worden geplakt voor snoep, een koek of patat.  

 

De Fit-check-sticker plak je aan het einde van de week. Plan samen een momentje 

om de kalender van de afgelopen week kort te bekijken. Wat ging goed, wat kan 

beter?  
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Kangoeroewedstrijd 

De kangoeroewedstrijd, een ingewikkelde rekenuitdaging, is bij ons op school gewonnen door 

het duo Payman en Kyan!! Goed gedaan jongens!! 

 

 

Fietsexamen 

Alle leerlingen van leerjaar 7 zijn vorige week geslaagd voor het fietsexamen!  

Gefeliciteerd allemaal!  

 

Sportdag en schoolreisje 

Wat hebben we na de strenge lockdown toch alweer 2 super leuke en bijzondere dagen gehad! 

We willen alle ouders bedanken die ons op welke manier dan ook geholpen hebben met deze 

twee leuke dagen! Ook tennisclub Teco en Handbalvereniging Taxandria  bedankt voor jullie 

grote bijdrage! Het was extra genieten!  
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Vanuit de ouderraad 
 

Oproep nieuwe OR leden 2021-2022 

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn we op zoek naar nieuwe OR leden. 

Wat houdt het in? 

De Ouderraad organiseert samen met de eventmanager van de Tovervogel (Carla Claassen) 

allerlei feestelijke gebeurtenissen op school. Zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, de 4-

daagse, afscheid van groep 8, etc. 

Wat vragen we van je? 

Dat je enthousiast bent! 

Dat je samen met ons ongeveer 5 keer per jaar vergaderd. 

Dat je deelneemt aan 2 of meer werkgroepen per jaar. We verdelen aan het begin van het jaar 

alle activiteiten zodat het voor iedereen goed te doen is naast andere werkzaamheden, je 

gezin etc. Het is dus niet zo dat je bij elke activiteit aanwezig hoeft te zijn. 

Wat krijg je ervoor terug? 

Veel gezelligheid!!! 

Het is een erg leuke manier om betrokken te zijn bij de school. 

Je kan echt iets betekenen voor alle kinderen op de Tovervogel, krijgt er veel blije gezichtjes 

voor terug en het is erg leuk voor je eigen kinderen dat je op school rondloopt bij festiviteiten. 
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Wie maakt er volgend jaar samen met ons een feestje van? 

Denk je: Ja! Dat is wel iets voor mij! Of heb je nog vragen? Stuur dan een email naar Carla 

Claassen: c.claassen@stgboom.nl 

Feestelijke groeten van Diana, Corine, Neeltje, Esther, Carla, Karlijn en Hanneke 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 
 

Positie medezeggenschapsraad: 

Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij het beleid van De Tovervogel en mee te praten over 

zaken als het schoolplan, benoemingen, onderwijsvernieuwing en (ondersteunings)budgetten? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor komend schooljaar is de Medezeggeschapsraad (MR) op zoek naar een ouder die zitting 

wil nemen in de MR. 

In de wet is geregeld dat de directeur van de school overleg pleegt met de MR over zaken die 

de school betreffen. De directeur vertegenwoordigt daarbij het bestuur. Het is de taak van de 

MR het contact te onderhouden tussen het schoolbestuur, de ouders en het team. Zij brengen 

advies uit of hebben instemmingsrecht over bestuurlijke zaken. De huidige formatie bestaat uit 
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drie teamleden en drie ouders, van wie één afscheid neemt aan het eind van dit schooljaar. 

Voor het nieuwe schooljaar is derhalve ruimte voor een nieuw ouderlid. 

Wanneer je interesse hebt, stuurt dan uiterlijk 27 juni 2021 een mailtje naar 

mr.detovervogel@stgboom.nl. In dit mailtje vernemen wij graag van je waarom je in de MR 

wilt deelnemen. Daarnaast is het prettig om te weten van welk(e) kind(eren) je de ouder of 

verzorger bent. 

Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de positie, dan zal de MR een verkiezing 

uitschrijven. Bij de verkiezingen geldt dat elk gezin één stem mag uitbrengen. De kandidaat 

met de meeste stemmen heeft als eerste recht op een zetel in de MR. 

Contact voor eventuele vragen: 

Dorris van der Wiel (voorzitter MR) 06-47120119 
 

 


