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Agenda 23 september t/m 7 oktober 2021
Donderdag 23 september: Tiliander bezoek Unit 4 (Jeelo)
Kennismakingsgesprekken unit 2, 3 en 4
Maandag 27 september:

Studiedag, alle kinderen vrij
Start ‘Week tegen pesten’

Dinsdag 28 september:

Naschoolse cursus Mad science 14.45u

Woensdag 29 september:

Start kinderpostzegelactie unit 4
GMR vergadering

Dinsdag 5 oktober:

Dag van de leraar
Opening Kinderboekenweek
Naschoolse cursus Mad science 14.45u
De volgende Tovergevogel verschijnt op 7 oktober.
Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief.

Vanuit school
Beste ouders, verzorgers,
In de informatiemail , die u ontving samen met de informatiekalender en in de vorige
Tovergevogel schreven we al het een en ander over de start van het schooljaar. Nu we zo’n 3
weken bezig zijn, ervaren we dat onze leerlingen al weer snel gewend zijn op school en
natuurlijk helpen we elkaar ook bij het (opnieuw) vinden van onze draai in het Unitonderwijs.
Het dagelijks binnenkomen via de ronde schuifdeur, het verwelkomen van de leerlingen bij het
lokaal door de leerkracht en het vervolgens starten met de inloop, is een fijn begin van de
schooldag. We merken ook dat het buiten afscheid nemen en op het schoolplein weer
begroeten door ouders en leerlingen goed verloopt, al bent u als ouder onverminderd welkom
(terug) in de school, mocht dat nodig zijn. De kennismakingsgesprekken die deze week zijn
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gehouden en ook geluiden vanuit de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad bevestigen dat
we allemaal, leerlingen, ouders en team, samen goed zijn begonnen!
Juan Bertrums
Ouderpanel
Graag willen we ook dit schooljaar weer een ouderpanel organiseren, want we vinden het
belangrijk om met ouders in gesprek te blijven over wat hun ervaringen zijn met betrekking
tot algemene schoolzaken. Gelukkig laten de omstandigheden het toe om fysiek bij elkaar te
kunnen komen (12/10, 25/01 en 12/04 van ca. 8.30-9.30 u.). In een informeel gesprek met
directie en een aantal ouders worden door ouders vooraf ingebrachte agendapunten
besproken.
De ouders die in het ouderpanel zaten (6/7 personen) zijn opnieuw uitgenodigd om hierin
zitting te nemen. Er is nog plaats voor 2 a 3 ouders, dus als u ook hier interesse in heeft,
vraag ik u vóór 5/10 een email te sturen naar Juan; j.bertrums@stgboom.nl
Moestuintje
Naast de school liggen enkele moestuintjes die weer leeg komen te staan!
Vind u het leuk om met uw kinderen een tuintje te onderhouden? De lekkere en gezonde
opbrengst is natuurlijk voor uzelf!
Geef het door aan Carla: c.claassen@stgboom.nl
Klassenfoto’s 2020 – 2021
Een herinnering: voor de zomervakantie heeft u een mail gekregen met een klassencode om
de klassenfoto’s van vorig schooljaar te bestellen. De foto’s zijn nog steeds te bestellen!
Jeelo
We hebben alweer bijna 3 weken achter de rug in dit nieuwe schooljaar.
De ‘gouden weken’ zoals we de eerste weken in het schooljaar ook wel kunnen noemen.
Het maken van regels, elkaar leren kennen en een groep gaan vormen.
De eerste ik-tekening in unit 1, kleine spreekbeurtjes houden over jezelf in unit 2, een
souvenir van jezelf meenemen in unit 3 en een rollenspel in unit 4.
Een aantal voorbeelden van de afgelopen weken!
De komende week is het ‘de week tegen pesten’. Dit past uiteraard prima in het Jeelo thema
‘omgaan met elkaar’. Er zal dan ook in de klassen aandacht aan besteed worden.
Kinderboekenweek/kleedjesmarkt
Dinsdag 5 oktober openen we met alle kinderen de kinderboekenweek. Deze opening zal in en
rondom de school gaan plaatsvinden. De kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van de
toekomst: ‘Worden wat je wil!’
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Woensdag 13 oktober is er weer de kleedjesmarkt op het schoolplein (en bij slecht weer in de
school).
Unit 2 t/m 4: Vanaf maandag 11 oktober mogen de kinderen boeken van thuis mee naar
school nemen (dit zijn boeken die ze niet meer lezen of niet leuk meer vinden). De kinderen
nemen zelf ook een kleedje/doek mee (in een plastic tas met naam erop) om hun boeken op te
leggen. Alle boeken worden voor 20 eurocent verkocht. Ook is het mogelijk om zelf “nieuwe”
boeken te kopen, eveneens voor 20 eurocent. De kinderen mogen samen met een klasgenoot,
broertje of zusje een kleedje delen.
Wij proberen met de kleedjesmarkt het leesplezier te stimuleren. Op dinsdag 12 oktober
mogen alle kinderen geld meenemen. Liefst muntjes van 20ct. En eventueel wat klein
wisselgeld.
Unit 1: Alle kinderen van de kleutergroepen brengen op dinsdag 9 oktober één muntje van
20ct. mee en leveren dit in bij de juf. Tijdens de kleedjesmarkt loopt een leerling van de
bovenbouw met twee kleuters een ronde en mogen ze van hun muntje een boekje kopen.
Ouders: u bent van 11.15 uur tot 11.45 uur van harte welkom om ook eens te komen kijken
en kopen. Alle boekjes zijn voor u ook 20 eurocent.
We zien u graag!
De stagiaires stellen zich aan u voor ……
Heyhey,
Ik zal mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Jasper Schinkel, ik ben 19 jaar
oud en kom uit Kaatsheuvel. In mijn vrije tijd
voetbal ik en spreek ik graag met mijn
vrienden af. Ik ben dit jaar begonnen aan de
PABO en zit nu dus in het eerste jaar.
Hiervoor heb ik de opleiding
onderwijsassistent afgerond en al 3 mooie
stage jaren in het basisonderwijs achter de
rug. Ik kom dit jaar helpen bij UNIT 3 bij
Jany en Nancy, ik heb er onwijs veel zin in! Ik
ben aanwezig op dinsdag en woensdag. Als u
vragen heeft voor mij, mag u mij gerust
opzoeken!
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Hallo,
Ik ben een van de nieuwe stagiaires die aankomend jaar zal stage lopen op basisschool de
Tovervogel.
Graag stel ik mezelf even in het kort voor.
Mijn naam is Femke Liebregts, ik ben een tweedejaars student van de Pabo. Ik ben 27 lentes
jong en ik kom uit de buurt van Eindhoven.
Op dinsdag zal ik stage lopen bij juf Liesbeth in unit 2. De andere dagen ben ik werkzaam in
het speciaal onderwijs op een school in Tilburg. Mijn stageperiode zal lopen tot februari.
Met veel enthousiasme kijk ik uit naar de aankomende periode, ik hoop veel te kunnen leren in
unit 2.
Wie weet, tot ziens!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Maud van Gulik, 21 jaar en ik
woon in Berkel-Enschot. Komend jaar loop ik
rond als stagiaire op de Tovervogel in de klas
van Jeroen. Ik zit in het 3e jaar van de PABO
en ik kijk er erg naar uit om de kinderen te
leren kennen en leuke lessen te gaan
verzorgen. Ik houd van kletsen en heb een
grote passie voor hockey, dit doe ik dan ook
al meer dan 14 jaar.
Tot snel op de Tovervogel!
Groetjes, Maud

Ik ben Angelique van Dommelen en woon in Nieuwkuijk
samen met Hans en onze 2 kinderen Inez en Ties.
4

Op dinsdag loop ik stage in Unit 1 bij Juf Esther. Ik heb jaren in het bedrijfsleven gewerkt en
heb besloten om mij te gaan omscholen.
Ik heb er erg veel zin in om met de kinderen aan de slag te
gaan en veel te leren over het vak van leerkracht. In mijn vrije tijd loop ik graag met onze
hond Skip en speel ik Padel.

Vanuit de ouderraad
Even voorstellen… de leden van de Ouderraad!
Het schooljaar is alweer een paar weken bezig en ook wij zijn weer gestart met het
organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen op de Tovervogel.
Het leek ons een goed moment om ons een keer aan jullie voor te stellen zodat jullie weten
wie de Ouderraad eigenlijk is:
De Ouderraad bestaat uit:
Carla, eventmanager van basisschool de Tovervogel en voor ons onmisbaar!
Hanneke, moeder van Niek uit 4a en Sam uit 3a en voorzitter van de ouderraad.
Corine, moeder van Silvijn uit 3c en penningmeester van de ouderraad.
Karlijn, moeder van Mira uit 4d
Neeltje, moeder van Janske uit 3c en Loek uit 2b
Lieke, moeder van Robin uit 3c en Lisa uit 2a
Esther, moeder van Amelie uit 3a
Diana, moeder van Thibaut uit 3a en Axel uit 3c
Stephanie, moeder van Elise uit 1c
We hebben er zin in om er weer een gezellig schooljaar van maken!
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Een kind met een allergie?!
Vanuit de Ouderraad (OR) proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met
intoleranties/allergieën van kinderen. Als moeder van een dochter met een glutenintolerantie
heb ik ervaren dat het voor het kind fijn is als hij/zij gewoon mee kan eten. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan wat vervangends met de Sint- en Kerstviering, Carnaval, Pasen etc.
Het gaat om schoolbrede activiteiten waarbij de OR betrokken is in de organisatie. Individuele
(verjaardags-)traktaties of activiteiten op klasniveau vallen hier buiten. Deze dienen te worden
afgestemd met de leerkracht. Vaak zien we dat er een traktatietrommeltje in de klas aanwezig
is voor gevallen waarin niet is voorzien. Graag horen we of we rekening moeten houden met
uw kind en wat de allergie/intolerantie is.
Dat kan via mail naar esther.simons@ziggo.nl of een berichtje naar 06-27139626.
Let op: ook indien u al eerder heeft aangegeven graag opnieuw een mail, zodat er ieder jaar
een actueel overzicht is. We nemen dan per activiteit contact met u op en zorgen in overleg
met u voor een passend alternatief voor uw kind.
Namens de Ouderraad, Esther Simons

Vanuit de omgeving
HEPPIE VAKANTIES & WEEKENDEN
Er zijn in Nederland veel kinderen die er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit
kunnen. Omdat er geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben waardoor
extra begeleiding bij het spelen nodig is. Speciaal voor hen organiseren wij deze vakanties.
Tijdens een Heppie vakantie wordt 1 op 3 begeleiding geboden door ervaren vrijwilligers die
positiviteit, veiligheid en duidelijkheid bieden.
De inschrijving voor de herfst van 2021 is open!
Op heppievakanties.nl kun je nu kinderen van 6 t/m 18 jaar aanmelden.
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