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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 8 juli t/m 22 juli 2021 
 

Donderdag 8 juli: Doorschuifuurtje. 

Vrijdag 9 juli: Afsluiting laatste Jeelo thema.  

 Unit 4 gaat zwemmen bij Staalbergven. 

Woensdag 14 juli: Musicalliedjes voor unit 1. 

Donderdag 15 juli: Musical voor de helft van de kinderen van unit 2, 3 en leerjaar 7. 

Vrijdag 16 juli: Musical voor de helft van de kinderen van unit 2, 3 en leerjaar 7. 

                                  2e rapportfolio staat open voor leerjaar 8 kinderen. 

 Ouderraadvergadering. 

Maandag 19 juli: Musicalavond ouders van 4a en 4b. 

Dinsdag 20 juli:  Musicalavond ouders van 4c en 4d. 

Woensdag 21 juli: Afscheid kinderen leerjaar 8. 

                                  2e rapportfolio staat open voor unit 2, 3 en leerjaar 7. 

Donderdag 22 juli: Kinderen van leerjaar 8 vrij. 

Vrijdag 23 juli: Kinderen van leerjaar 8 vrij. 

 Alle andere kinderen hebben om 12.00 uur vakantie! 

 

De laatste Tovergevogel van dit schooljaar verschijnt op donderdag 22 juli. 

 

Vanuit school 
 

Studiedagen 2021 – 2022 

De studiedagen voor het komende schooljaar zijn bekend: 

 

Maandag 27 september 

Woensdag 24 november 

Woensdag 30 maart 

Dinsdag 7 juni 

Vrijdag 8 juli 
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Jeelo 

Vrijdag 9 juli sluiten we het laatste thema ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ af. 

Geeft u uw kind de Fitgaaf! kalender weer mee terug naar school!? 

Daarnaast gaan de kinderen in unit 2, 3 en 4 smaakwater maken. Geeft u uw kind ook een 

flesje of bidon mee?! Dank! 

 

Klassenfoto’s 

De klassenfoto’s zijn inmiddels gemaakt. Een dezer dagen ontvangt u een mail met een aparte 

code voor de klassenfoto van uw kind, zodat u de foto kunt bestellen. 

 

ANWB Verkeersplein 

De afgelopen weken is er door meer dan 300 scholen gestreden om een ANWB Verkeersplein. 

En werden er meer dan 120.000 stemmen uitgebracht! Vorige week heeft de Adviescommissie 

van het ANWB Fonds de inzendingen besproken en daarbij is er gekeken naar het aantal 

stemmen en de motivatie van de school. Vrijdag heeft de Adviescommissie uit deze 

inzendingen in iedere provincie één winnaar gekozen. Helaas zit De Tovervogel hier niet bij. 

Dank voor jullie stemmen! 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 
 

Wat is er besproken in de Medezeggenschapsraad (MR) van de Tovervogel? 

Op maandag 14 juni 2021 heeft de MR belangrijke punten besproken. De MR bestaat uit een 

vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders en zij hebben een wettelijke rol in het beleid 

van de school (adviseren of instemmen). Wat kwam er dit keer aan de orde: 

· Het luchtklimaat van de school is belangrijk, omdat het steeds vaker heet is. Door de komst 

van corona is het ook belangrijk dat er goed geventileerd wordt. Gelukkig is de situatie op de 

Tovervogel vrij goed, omdat we een nieuw gebouw hebben. Er is een systeem wat steeds 

gemonitord wordt voor het binnenlaten van verse lucht en een protocol voor warme dagen 

(hitteplan). 

· Er is voor volgend jaar een nieuwe groepsindeling gemaakt. Er komen 12 groepen op de 

Tovervogel en dat is ruim als je kijkt naar het aantal leerlingen. Dit betekent dat het mogelijk 

is om kleine klassen te maken met maximaal 22 of 23 kinderen. Heel fijn nieuws dus! We 

betalen dit met zogenaamde ‘NPO-gelden’. Dit is geld dat de Tovervogel krijgt op basis van het 

Nationaal Programma Onderwijs. De MR heeft ingestemd met het gebruik van deze NPO-

gelden voor het betalen van de extra groep. Daarnaast worden volgend jaar onder andere een 

reken- en taalcoördinator opgeleid en blijft er een vakleerkracht voor gymnastiek. 

· Gelukkig is er op het totaal van de schoolscores geen achterstand meer te zien naar 

aanleiding van corona. Ook groep 8 heeft met de eindtoets gemiddeld gescoord ten opzichte 
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van het landelijk gemiddelde. Met de 12 groepen worden kleine groepen gecreëerd. 

Leerkrachten kunnen hierdoor meer aandacht geven en kinderen met een eventuele 

achterstand als gevolg van corona extra ondersteunen. 

· De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn door de directie vastgesteld. Met de MR is 

afgesproken om op 6 december later met de lessen te beginnen (om 10.30 uur). Dit kan, 

omdat het aantal ingeroosterde lesuren dan nog steeds boven het wettelijk minimum zit. De 

situatie in volgende schooljaren wordt telkens opnieuw bekeken. De overige studiedagen 

worden in de Tovergevogel en in de informatiekalender gepubliceerd. 

· Sophie Bastijn zit aan het einde van haar zittingsperiode en daarom gaat zij uit de MR. MR en 

school bedanken haar zeer voor haar inzet. Ilse te Boome neemt volgend jaar haar plaats over 

in de MR. 

Heb je een vraag over het verslag of aan de MR? Mail naar: mr.detovervogel@stgboom.nl. We 

helpen je graag. 

Vanuit de omgeving 
 

Vakantieschool 

In een bijlage vindt u informatie over de vakantieschool. 

 

Vakantielezen 

(Voor)lezen is heel belangrijk, ook in de vakantie! In de Bibliotheek stimuleren en inspireren 

we kinderen om ook in de vakantie door te lezen. Hiermee blijft hun leesniveau op peil of 

verbetert zelfs. Kinderen kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek. Kom langs of doe mee 

aan de activiteiten! In een bijlage informatie over activiteiten in het kader van vakantielezen in 

de bibliotheek.  

 

Daarnaast nog een bijlage met een zomer-lees-challenge 

 

Malmberg 

Uitgeverij Malmberg heeft een online zomerboek met het thema ‘Festival’ ontwikkeld, een 

cadeautje voor alle leerkrachten, ouders en kinderen om waardering uit te spreken voor onze 

inzet en flexibiliteit het afgelopen schooljaar. 

 

Het online zomerboek ‘Festival’ is ontwikkeld voor kinderen die het leuk vinden om 

spelenderwijs extra te oefenen met leuke en leerzame opdrachten.  

Deze opdrachten komen uit een aantal methodes die we op onze school gebruiken zoals  

Staal, De wereld in getallen en Lijn 3.  
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‘Festival’ richt zich op de leerdoelen, voor de vakken Taal, Spelling, Rekenen, Lezen en 

Wereldoriëntatie die tijdens het afgelopen jaar zijn aangeboden. 

 

De links voor de jaargroepen: www.malmberg.nl/festival  

 

Wonderland Oisterwijk 

Dit jaar geen lange rijen voor het inschrijven van de kinderen, niet flyeren op scholen, maar 

geheel Coronaproof online inschrijven. Ben je tussen de 5 en 12 jaar oud en wil je een 

fantastische week beleven? Schrijf je dan in voor Wonderland.  

Ga naar www.wonderland-oisterwijk.nl en schrijf je in, betalen doe je met ideal (je betaalt 

slechts 30 euro voor een hele week). Natuurlijk hebben we ook dit jaar een programmaboekje. 

Dit ontvang je op de eerste dag van Wonderland. Wij hebben er zin in, jij ook? 

 

http://www.malmberg.nl/festival
http://www.wonderland-oisterwijk.nl/

