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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 9 september t/m 23 september 2021 
 

Donderdag 9 september: Mad science Promo klassenbezoek 

Maandag 13 september: Gastles Bureau Halt unit 4 

Dinsdag 14 september:       Vergadering Ouderraad 

  Gastles Bureau Halt unit 4 

Dinsdag 21 september:       Prinsjesdag 

  Kennismakingsgesprekken unit 2, 3 en 4 

  Naschoolse cursus Mad science, 14.45u 

Woensdag 22 september: Vergadering medezeggenschapsraad  

Donderdag 23 september: Kennismakingsgesprekken unit 2, 3 en 4 

  Bezoek Tiliander unit 4 over Alzheimer.  

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 23 september 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

  

We zijn deze week weer begonnen en wat is het fijn om iedereen weer te begroeten. In alle 

groepen is er gestart met groepsvormende activiteiten en worden regels en afspraken met 

elkaar afgesproken. Op Parro zijn al mooie voorbeelden hiervan terug te zien. Afgelopen 

maandag hebben we het schooljaar, en hiermee ook ons schoolbrede Jeelothema ‘Omgaan 

met elkaar’, gezamenlijk proostend buiten geopend. Het is oprecht ook fijn om u als ouder, 

weliswaar op 1,5 meter, weer wat dichterbij te hebben, met dank voor uw begrip en 

medewerking. U heeft vandaag een uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken voor de 

units 2-4 ontvangen. In deze uitnodiging vindt u hierover meer informatie. 

Ons team is gelukkig weer op volle kracht, hoewel juf Marjo nog wel herstellende is van haar 

eerdere val/breuk en we onze vacature van onderwijsassistent zo snel als mogelijk hopen 
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ingevuld te hebben. We hebben een nieuwe vakleerkracht gym die de gymlessen komt 

verzorgen; Marek Beck. Hij zal zich nog verderop aan u voorstellen. 

Met de start van dit schooljaar kunnen we gelukkig ons unitonderwijs weer volledig 

organiseren. Dit betekent dat alle leerlingen ‘warm’ zijn overgedragen, individuele 

onderwijsbehoeften zijn geclusterd en een passend aanbod/begeleiding binnen de 

mogelijkheden van de betreffende unit wordt georganiseerd. In goede afstemming met de MR, 

maken we hierbij gebruik van de extra middelen die het NPO (Nationaal Programma 

Onderwijs) ons geeft; o.a. 12 kleine(re) stamgroepen, uitbreiding vakleerkracht 

bewegingsonderwijs, extra ondersteuning van leerlingen en leerkrachten, individuele scholing 

(o.a. opleiding Rekencoördinator; juf Saskia en opleiding Taalcoördinator; juf Marlou) en 

teamscholing (o.a. vervolg Verdieping Unitonderwijs). Het schooljaarplan wordt gevormd door 

het totaal van de diverse plannen van de verschillende ontwikkelgroepen (Taal, Rekenen, 

Rapportage, Registratie, Jeelo, Verdieping Unitonderwijs). In deze ontwikkelgroepen zitten 

leerkrachten van elke unit, die zo planmatig vanuit onze visie/missie hun onderdeel van de 

schoolontwikkeling organiseren. Een overkoepelende ontwikkelgroep (Denktank) monitort de 

voortgang en opbrengsten, welke op studiemomenten teambreed aan bod komen. 

Voor een overzicht van alle activiteiten gaat deze week ook de papieren versie van de 

informatiekalender mee naar huis met het oudste kind van elk gezin. 

Kortom; we zijn goed gestart en kijken uit naar de voortzetting van een goede samenwerking, 

welkom (terug) allemaal en een fantastisch schooljaar gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Juan Bertrums 

 

MijnRapportfolio 

Bij de publicatie van het rapportfolio in juli is er bij sommige leerlingen iets mis gegaan bij de 

publicatie van de onderdelen 'zo ben ik' en 'zo werk ik'. Dit opstartprobleem hebben we 

gelukkig ontdekt en als het goed is, zijn alle onderdelen nu gewoon zichtbaar. 

Bij deze Tovergevogel hebben we nogmaals de informatiefolder over MijnRapportfolio 

bijgevoegd. Zodoende kunt u nog eens nagaan hoe het ook alweer zat met het account en het 

inloggen in MijnRapportfolio.  

 

Rectificatie informatiekalender 

In de informatiekalender staat bij traktaties nog de oude tekst vermeld over trakteren, met 

name in unit 1. De correcte tekst moet zijn;  

Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij 

met een traktatie. Wij vieren de verjaardag van uw kind in de stamgroep. Helaas kunt u hier 

niet bij aanwezig zijn. Wilt u wel de datum aan de leerkracht doorgeven waarop uw kind wil 

trakteren? Wij proberen dan te voorkomen dat er meerdere verjaardagen op een dag zijn. Een 
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'gezonde' traktatie wordt gewaardeerd. Op www.gezondtrakteren.nl of www.pinterest.com 

staan allerlei voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn. 

In de informatiekalender ontbreekt in het overzicht vooraf ook de vrije dagen i.v.m. 

Hemelvaart. In het maandoverzicht zelf staat het wel goed opgenomen: 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Excuses voor het ongemak! 

 

Jeelo 

Afgelopen maandag hebben we het eerste thema van Jeelo ‘Omgaan met elkaar’ gezamenlijk 

geopend. Iedereen buiten op het plein, proosten op het nieuwe schooljaar! 

In de eerste weken werken we vooral aan de groepsvorming, de afspraken in de groep, unit- 

en schoolafspraken.  

Unit 1: Samen kunnen we alles aan! 

Regels worden besproken en visueel gemaakt. Emoties zoals blij, verdrietig, boos en bang 

komen aan de orde. Zo ook verschillende vormen zoals een driehoek, cirkel en vierkant, de 

begrippen ‘groot’ en ‘klein’ en we zingen liedjes in het Engels. 

Hoe teken ik mijn eigen gezicht? En kan ik daar mijn eigen naam dan bij stempelen? En hoe 

bouw ik een stevige constructie? Kan ik een verhaal tekenen met een begin, midden en een 

eind?  

Allemaal vragen waar we samen het antwoord op gaan zoeken!  

Unit 2: Leven in een gezin. 

Om de beurt zijn de kinderen een keer ‘het kind van de dag’. Ze nemen spullen mee van thuis 

en vertellen over zichzelf. 

Hoe ziet je familie eruit en kunnen we dat ook tekenen? 

De kinderen maken daarnaast een tijdbalk van hun leven.  

We krijgen bezoek van enkele opa’s en oma’s in de klas die ook komen vertellen over hun 

leven, toen zij nog jong waren. Dat is vast een verschil met nu?! 

Unit 3: Omgaan met elkaar. 

We duiken de geschiedenis in. Hoe zag de samenleving van toen eruit? 

We maken kennis met elkaar in het Engels, ontwerpen een creatief symbool en spelen d.m.v. 

toneelspel een non verbale communicatie. 

Daarnaast wordt de topografie opgestart!  

Unit 4: Omgaan met elkaar. 

Volgende week zal er een gastles gegeven worden door Bureau Halt met als thema 

jeugdcriminaliteit. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen. 

We spelen een rollenspel in het Engels, maken een krant en ook in unit 4 starten we de 

topografie op. 
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We houden u de komende weken op de hoogte van wat er nog meer staat te gebeuren rondom 

Jeelo. 

 

Oudertafel en Filmpje; Mijn Kind gaat voor het eerst naar de Tovervogel 

Vanaf 22 september komt de Oudertafel weer wekelijks samen op woensdag vanaf 8.30 u. 

De Oudertafel is bedoeld voor ouders die de Nederlandse taal nog lastig vinden. Tijdens de 

Oudertafel wordt bijvoorbeeld de nieuwsbrief van school doorgenomen. Dit gebeurt onder 

begeleiding van een vrijwilliger van Contour de Twern. Als aanvulling hierop is een filmpje 

gemaakt, om ook in beeld wat meer informatie te geven aan ouders wiens kind voor het eerst 

naar school gaat: https://youtu.be/O5XqmXlzT8o 

 

Ik stel me even voor…… 

Ik ben Koen de Haan en ik heb het geluk dat ik 

dit jaar mijn afstudeerstage op de Tovervogel 

mag doen. Ik woon met drie andere (ex-

)pabostudenten in Tilburg waar we elkaar helpen 

met onze studie. Naast mijn studie geniet ik erg 

van het maken van en luisteren naar muziek en 

speel ik graag spellen met vrienden. Ik ben erg 

blij komend jaar deel uit te mogen maken van 

het team op de Tovervogel en hoop jullie 

binnenkort te mogen leren kennen. We maken er 

een mooi jaar van samen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O5XqmXlzT8o
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En ook ik stel me even voor…… 

Mijn naam is Marek, ik ben 32 jaar en ik woon in 

Oss.  Ik ben werkzaam bij het BeweegBuro als 

Docent Bewegingsonderwijs en vanuit daar ben ik 

dit schooljaar gestart op de Tovervogel. Ik kijk er 

erg naar uit om er samen met alle klassen een 

actief jaar van te maken, waar ze met veel plezier 

bewegen en nieuwe sporten en spellen ontdekken 

en beoefenen. Op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag ben ik te vinden op de Tovervogel." 

 

 

 

 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Beste ouders, 

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

Dit schooljaar willen we weer gaan starten en hiervoor hebben we per groep 2 luizenouders 

nodig.  

Enkele groepen zijn inmiddels al voorzien maar voor de volgende groepen ben ik nog op zoek 

naar luizenouders: 

1 a, 1 b, 1c 

2a 

3b, 3c 

4b, 4c, 4d 

Wat houdt het in? 

Na elke schoolvakantie controleer je samen met de andere luizenouder in je groep alle 

kinderen op luizen en/of neten.  

Als er iets gevonden wordt laten we dit de leerkracht weten die dit met de betreffende ouders 

bespreekt. Hierna plan je na 2 weken nog een controle.  

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!  

Hartelijke groet, Hanneke Withaar 
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Vanuit de omgeving 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De 

Tovervogel, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 

We zijn vandaag gestart met een spectaculaire science Flits&Knal in de klassen. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 

een onderzoekende leerhouding.   

 

Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van Natuurkunde. 

Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het puntje van je 

stoel zitten voor een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! Luisteren hoe geluiden zich 

transporteren door vaste materialen en gassen. Laser Oscilloscopen tonen de frequenties die je 

eigen stem maakt. Kortom, we gaan geluidsgolven horen, zien en voelen! O ja, sorry ouders, 

maar de take-home van deze les heeft alles met GELUID te maken. Je weet misschien dat 

polen elkaar aantrekken en afstoten. Laten we dat gebruiken om dingen te laten zweven! De 

aarde is zelf ook magnetisch, wel zo makkelijk bij het maken van een kompas. Test je 

smaakpapillen op je tong om te leren over smaakgevoeligheid. Leer o.a. geurmonsters in 

reageerbuizen onderzoeken aan de hand van een aromatisch experiment. Onderzoek de fysica 

van optische illusies en houdt je hersenen voor de gek. Ken jij het effect van een stroboscoop? 

Je leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je je eigen periscoop om mee naar 

huis te nemen. Werp licht op de vier jaargetijden en ontdek hoe lucht het weer beïnvloedt. 

Maak kennis met de instrumenten die meteorologen gebruiken om het weer te meten en kom 

met je eigen weersvoorspelling.  

 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 

beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 

trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 

kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

 

Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven en verdere info over o.a. de kosten kan via inschrijven.mad-science.nl 

Inschrijftermijn loopt tot en met: 17-9-2021 

 

 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant

