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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 24 juni t/m 8 juli 2021 
 

Donderdag 24 juni: Laatste dag kamp leerjaar 8 

Woensdag 30 juni: Klassenfoto’s worden gemaakt 

Donderdag 1 juli: Unit 3 naar Durendael voor Jeelo 

Vrijdag 2 juli: Studiedag, alle leerlingen vrij 

Donderdag 8 juli: Doorschuifuurtje  

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 8 juli 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Jeelo 

Vorige week zijn we, na een leuke opening, gestart met Fitgaaf! We hopen dat u de kinderen 

helpt met het plakken van de stickers! En daarnaast hopen we dat u zelf ook aan het plakken 

bent!? Zijn we allemaal gezond bezig op De Tovervogel!?  

We zijn op vrijdag 9 juli benieuwd naar het resultaat! Dan sluiten we het thema af en willen we 

graag samen de posters van de kinderen bekijken.  

Naast het bespreken van Fitgaaf! gaan we in unit 2, 3 en 4 ook smaakwater maken.  

Zit uw kind in unit 2, 3 of 4: Graag uw kind op vrijdag 9 juli een flesje of bidon meegeven en 

de Fitgaaf! poster! 

Zit uw kind in unit 1: Dan graag de Fitgaaf! poster meegeven op vrijdag 9 juli. 

We sluiten dan het laatste Jeelo thema van dit schooljaar af op een gezonde en  

smaakvolle manier! 

 

Uitstapje unit 3 

Op donderdag 1 juli gaan de kinderen van unit 3 een ochtend naar Durendael. Daar gaan ze, 

geheel in het Jeelo thema ‘zorgen voor jezelf en anderen’, allemaal gezonde dingen doen, 

maken en leren. De kinderen hoeven voor deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen. 
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Klassenfoto’s 

Aanstaande woensdag, 30 juli, worden er weer klassenfoto’s gemaakt.  

Er volgt later meer informatie over hoe u de foto’s kunt bestellen. 

 

Ouder(bedank)ochtend 

Bijna hebben we weer een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waar we u in de school niet of 

nauwelijks konden verwelkomen. 

De geplande ouder(bedank)ochtend gaat ook dit jaar helaas niet door.  

We zullen u binnenkort op een andere, verrassende manier bedanken! Want ook al hebben we 

elkaar veel minder gezien dan anders, u heeft zich op een waardevolle manier ingezet dit jaar! 

 

 

 

 

 

 


