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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 22 juli t/m 9 september 
 

Donderdag 22 juli: Kinderen leerjaar 8 vrij 

Vrijdag 23 juli: Kinderen leerjaar 8 vrij 

 Alle andere kinderen om 12.00 uur uit!  

Maandag 26 juli: Start zomervakantie 

Maandag 6 sept: Eerste schooldag schooljaar 2021 – 2022 

 Opening thema Jeelo ‘omgaan met elkaar’ 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 9 september 

 

Vanuit school 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

We sluiten wederom een bijzonder schooljaar af. Ondanks 2 lockdowns en veel (onderwijs) op 

afstand hebben we er samen het beste van proberen te maken. Terugkijkend denk ik, dat we 

allemaal; leerlingen, ouders en teamleden elkaar zo goed als mogelijk hierbij hebben 

ondersteund, waarvoor complimenten! Hopelijk kunnen we elkaar volgend schooljaar weer 

normaal ontmoeten en begroeten, zonder al te veel beperkt te worden door de eventueel dan 

nog geldende coronamaatregelen. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar zult u nog 

geïnformeerd worden hoe we het nieuwe schooljaar precies van start gaan en ontvangt u ook 

de informatiekalender met daarin alle dan bekende activiteiten en opnieuw de eerder 

gepubliceerde vakanties/vrije dagen (zie ook website). 

Een speciaal woord van afscheid voor alle leerlingen van leerjaar 8 die eerder deze week hun 

musical hebben opgevoerd en wat was het mooi dat we daarbij publiek konden ontvangen. 

Gisteren ‘fietsten’ deze schoolverlaters de school uit, na van een heerlijk ontbijt genoten te 

hebben, verzorgd door -nu nog- leerjaar 7. We wensen onze uitvliegende Tovervogels een 

fantastische toekomst en dat ze terug kunnen kijken op een fijne Tovervogeltijd! 
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Als school nemen we afscheid van invaller Marjolein, onderwijsassistent Charlotte en 

vakleerkracht Gym Lien, wij danken hen voor hun inzet, collegialiteit en enthousiasme en 

wensen hen veel geluk met hun nieuwe uitdaging. 

Vrijdag om 12.00 uur begint de zomervakantie. De leerkrachten lopen dan nog even met de 

kinderen mee naar buiten, om buiten elkaar nog even gedag te kunnen zeggen. 

Langs deze weg wensen wij alle Tovervogels en hun ouders/verzorgers een fijne, zonnige, 

gezonde vakantie en graag tot ziens op maandag 6 september! 

Mede namens Team de Tovervogel, 

Juan Bertrums 

 

Afscheid overblijfvrijwilligers/organisatie overblijven 2021-2022 

Eerder deze week hebben we afscheid genomen van onze overblijfvrijwilligers; Agnes, Elly, 

Greet, Latifa, Marianne en Yamina. Sommige van hen hebben lange tijd geassisteerd bij het 

overblijven, waarvoor we ze hartelijk willen bedanken. Ze zijn dan ook even in het zonnetje 

gezet. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we het overblijven intern organiseren. Dit is goed 

afgestemd met het team, MR en OR. Alle leerlingen eten dan met hun leerkracht in de eigen 

groep en gaan daarvoor of daarna nog even buitenspelen. Vanuit het ‘Gezonde School’ principe 

is enkel melk of water als drank toegestaan, wat door de school wordt geschonken. De 

leerlingen nemen hiervoor, naast hun lunch, dagelijks een lege beker mee naar school. 

Water/melk zal worden bekostigd vanuit het ‘Gezonde School’ budget. De vrijwillige eigen 

bijdrage voor het overblijven komt hiermee te vervallen 

Klassenfoto’s 

Inmiddels heeft u een mail gekregen met de beschrijving hoe u de klassenfoto’s kunt 

bestellen. Een leuke herinnering van een bijzonder jaar! 
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Dank! 

  

We hopen dat dit kloppertje inmiddels, via uw oudste zoon of dochter bij u is aangekomen?! 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Beste ouders, 

 

Het afgelopen jaar hebben we i.v.m. de coronamaatregelen geen luizencontroles kunnen doen. 

We verwachten volgend schooljaar ook niet meteen te kunnen starten. Maar we willen wel 

alvast een luizenteam samenstellen zodat we meteen aan de slag kunnen als de maatregelen 

versoepeld worden.  

Hierom ben ik op zoek naar luizenouders!  

Als luizenouder controleer je na elke schoolvakantie de kinderen op luizen samen met een 

andere ouder.  

 

Lijkt je dit leuk om te doen? Stuur dan een email naar Carla Claassen (c.claassen@stgboom.nl) 

met hierin de groep(en) waar je wil controleren.  

 

 

Alvast bedankt! 
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Hartelijke groet, 

Hanneke Withaar 

 

 

Vanuit de omgeving 
 

Petje af vergroot je wereld! 

Is uw kind ook zo nieuwsgierig naar hoe de brandweer een brand blust? Hoe een kassa werkt? 

Of hoe een tv-studio er van binnen uitziet? Petje af Oisterwijk neemt kinderen mee in de 

wereld van professionals! 

Petje af ook volgend jaar in Oisterwijk 

Vanaf 12 september ontdekken kinderen van 10 tot 14 jaar bij Petje af Oisterwijk de wereld. 

Tijdens 30 zondagen leren ze van experts over beroepen. Ze gaan bij bedrijven op bezoek en 

nemen daar een kijkje achter de schermen. Zo komt er bijvoorbeeld een dokter of kapper in 

de klas, gaan ze naar de brandweer, de supermarkt, de rechtbank of het ziekenhuis. 

Daarnaast leren de kinderen te reizen met het openbaar vervoer en besteden we aandacht aan 

kunst, cultuur, muziek en gezond gedrag. 

Meedoen met Petje af is helemaal gratis, ook het vervoer en de uitjes worden vergoed. Wel 

wordt van de kinderen verwacht dat ze gemotiveerd zijn en elke zondag aanwezig zijn. 

Is uw kind nieuwsgierig en wilt u meer informatie over Petje af? 

Inschrijven kan vanaf nu. Voor inschrijven of meer informatie kunt u een email sturen naar 

hartvanbrabant@petjeaf.nl. De locatiemanager maakt een afspraak om u meer te vertellen 

over Petje af. Bellen kan ook naar 088 – 330 11 33 

Op de Facebook-pagina van Petje af Hart van Brabant kunt u alvast lezen wat ze afgelopen 

maanden gedaan hebben. 
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