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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 7 oktober t/m 21 oktober 2021 
 

                    Maandag 11 oktober t/m vrijdag 15 oktober kinderboekenweek 

                       Vanuit de bibliotheek wordt er in vele klassen voorgelezen   

 

Dinsdag 12 oktober: Ouderpanel 

 Naschoolse cursus Mad science 14.45 uur 

Woensdag 13 oktober: Kleedjesmarkt 

Vrijdag 15 oktober: Afsluiting Jeelo thema ‘omgaan met elkaar’ 

Dinsdag 19 oktober: Naschoolse cursus Mad science 14.45 uur 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 21 oktober 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Herhaalde oproep 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 15/10 een email te sturen naar Juan; j.bertrums@stgboom.nl 
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Klassenfoto’s 2020 – 2021  

De laatste 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 tot en met de 

herfstvakantie te bestellen! 

 

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 

Nog een enkel tuintje beschikbaar! 

 

Kleedjesmarkt 

We hopen weer veel ouders te mogen zien op onze markt vandaar nog ’n herhaling van dit 

bericht: 

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! 
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Dank ouders!!  

Voor onze heerlijke lunch tijdens onze studiedag!  

Een verwennerij voor de dag van de leraar! 

 

 

 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Geachte ouders en verzorgers, 

Graag vragen wij u ook dit jaar weer om een ouderbijdrage. 

Afgelopen schooljaar heeft de ouderraad, dankzij en namens u als ouders, een mooie bijdrage 

kunnen leveren aan een 'corona-schooljaar'. In een aangepaste vorm kon het sinterklaasfeest 

gelukkig doorgaan. De versieringen voor de decembermaand zijn vervangen en ook de 

traktatie met pasen en de zomertraktatie konden doorgaan. Verder was er natuurlijk het 

schoolreisje naar de Efteling en Pukkemuk, de musical en het kamp van groep 8, de 

lerarendag en de sportdag. 

Net als voorgaande jaren staan er ook dit jaar weer een heleboel leuke activiteiten voor de 

leerlingen op het programma. Als extraatje is er dit jaar ook nog een feestelijke dag vanwege 

het 10 jarig bestaan van de brede school, met veel leuke activiteiten. 

Deze activiteiten worden samen met de school door de ouderraad vorm gegeven. 

Om dit te kunnen betalen is de ouderraad afhankelijk van de ouderbijdrage. 

Dit jaar is de ouderbijdrage net als afgelopen jaren 22,50 euro per kind. (Leerlingen die na 1 

januari 2022 instromen betalen 11,25 euro) 

De overblijfkosten vervallen vanaf dit schooljaar. 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage om alle leerlingen te kunnen laten genieten van 

deze gezellige activiteiten en momenten. 

Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage middels de QR code dan wel de betaallink die u in 

een andere bijlage ontvangt over te maken. 
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Wij kunnen u verzekeren dat alle bijdragen zorgvuldig worden besteed en ten goede komen 

aan alle leerlingen.  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage namens de ouderraad, 

Corine van der Steen 

Penningmeester OR 

 

Vanuit de omgeving 
 

Worden wat je wil 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Worden wat je wil. Tijdens de 

Kinderboekenweek 2021 kunnen kinderen alles worden wat ze willen. Of alvast dromen over 

later! 

Misschien wil jouw kind wel superheld worden, gamer, Youtuber, kok, dokter, tekenaar, 

schrijver of beroemd. Alles kan. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent, of je 

vier jaar bent of al tien, iedereen kan worden waar die van droomt. In kinderboeken kan je 

ontdekken welke beroepen er zijn en hier meer informatie over vinden. 

 

Wil je thuis met je kind ook een boek (voor)lezen loop dan vooral eens binnen bij de 

dichtstbijzijnde vestiging van Bibliotheek Midden-Brabant. Hier vind je mooie boeken over 

Worden wat je wil en ze zijn voor de kinderen te leen met een gratis bibliotheekpasje.  

Ook de boekhandel heeft in deze periode een mooi aanbod van boeken. En bij besteding van 

€12,50 krijgt u het Kinderboekenweekgeschenk van Bette Westera cadeau. Mark Janssen heeft 

een prachtig prentenboek geschreven die voor €7,25 te koop is. Kortom duik in de boeken 

over beroepen! 

Ik geef u alvast een aantal tips: 

Groep 1-2  Groep 3-4  Groep 5-6  Groep 7-8 

        

Veel leesplezier! 

Grietje Zemering (lees- en mediaconsulent BMB) 
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Nieuwsbrief 

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen 

zich op. We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er 

ziekte in het gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms 

dreigt dan de emmer over te lopen. Voor die gezinnen is in de gemeente Oisterwijk een nieuw 

initiatief gestart: Buurtgezinnen. 

Onder het motto van ‘opvoeden doen we samen’ koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het 

zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 

aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor 

dat kinderen opgroeien in hun eigen gezin. 

Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt 

steun gericht op de kinderen in het gezin. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen 

gaan lijden onder de gezinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per week tot 

maximaal een weekend per 2 weken. Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze 

steun geven? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl 

Ik kom graag bij je langs om vrijblijvend kennis te maken. Buurtgezinnen Oisterwijk kun je 

ook volgen via Facebook of Instagram. Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. Je mag me 

ook altijd bellen, als je even anoniem wilt overleggen of inzet van Buurtgezinnen passend zou 

kunnen zijn. 

Meer info of meteen aanmelden via de site? www.buurtgezinnen.nl reggie@buurtgezinnen.nl | 

Reggie van Himbergen | 06-57552150 

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar  

De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te 

vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De 

vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. 

Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt! 

  

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 
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