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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 21 oktober t/m 11 november 2021 
 

Maandag 25 oktober t/m 29 oktober: Herfstvakantie 

Dinsdag 2 november:   Ouderraadvergadering 

   Jeelo opening ‘Beleven van onze planeet’ 

   Ouderpanel 

   Naschoolse cursus Mad science 14.45 uur. 

Woensdag 3 november:   Activiteit vanuit bibliotheek in unit 4 

Donderdag 4 november: Finale voorleeswedstrijd 

Vrijdag 5 november:   Verjaardag leerkrachten unit 3 

                                    Fietsverlichtingscontrole unit 3 

Maandag 8 november:    Mijnrapportfolio unit 1 

                                    Fietsverlichtingscontrole unit 4 

Dinsdag 9 november:     Bezoek molen unit 2  

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 11 november 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Fietsverlichting 

Het wordt iedere avond steeds weer vroeger donker. Volgende week wordt ook de klok een uur 

terug gezet. Dat zal helemaal zorgen voor donkere avonden. 

Vanuit VVN wordt er na de herfstvakantie een fietsverlichtingscheck in de bovenbouw 

gestimuleerd op scholen. Werkt het voor- en achterlicht en zitten alle reflectoren op de fiets? 

Unit 3: vrijdag 5 november 

Unit 4: maandag 8 november 

Laat u uw kind deze dag op de fiets naar school komen?!!  
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Jeelo 

Afgelopen vrijdag hebben we het eerste Jeelo thema samen afgesloten. 

Wat was het fijn ‘omgaan met elkaar’; samen met een andere klas spelletjes spelen! 

Na de vakantie start het tweede thema: ‘Beleven van onze planeet’. 

We openen het thema op dinsdag 2 november met een GPS tocht door de wijk.  

Kinderen van unit 2, 3 en 4 gaan met een GPS door de wijk op zoek naar puzzelstukjes. Op 

school wordt er dan 1 puzzel van gemaakt. 

Kinderen van de units worden gehusseld en lopen met begeleiding in groepjes door de wijk.  

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de inhoud van het tweede thema. 

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 

Wat was het weer een leuke 

markt en wat waren we blij dat 

we de ouders weer mochten 

uitnodigen!  

Er is veel verkocht en ook weer 

gekocht.  

Een goede reden om weer 

lekker te gaan lezen met uw 

kinderen! 
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Leerlingenraad 

De leerlingenraad van 2021 – 2022! 

Wij vergaderen een aantal keer per jaar met Carla.  

We bespreken dan ideeën, mogen meedenken over sommige dingen en mogen een 

‘leerlingenraadmiddag’ in elkaar zetten. We bespreken samen wat we dan kunnen doen met de 

school. We hebben nu in iedere bovenbouwklas een ideeënbus gezet waar de andere kinderen 

hun ideetjes in kunnen doen. Die bespreken wij dan samen. Onze foto hangt in de hal. 

 

Pepijn, Robin, Teun, Hassen, Jip, Eva en Sophie 

Vanuit de omgeving 

Naschoolse Sport! 

Het is weer zo ver! Na de herfstvakantie start de Naschoolse Sport (NSS)!! De woorden zeggen 

het al; na schooltijd kan je een extra uurtje gratis komen sporten! 



 4 

Iedere week ondernemen we andere activiteiten. Denk daarbij aan bijzondere dingen zoals, 

Bounce-bal, Keeperbal, het Superheldenspel of het James Bond spel, maar we gaan ook actief 

samenwerken met sportverenigingen. Mogelijk komt de vereniging met zijn kennis en 

materialen naar de zaal, of gaan we juist op bezoek bij de locatie van de verenigingen. 

Wie kan er deel nemen? Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 

Hoe kan ik dan deel nemen?! Dat kan door je in te schrijven op 

www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl (Activiteiten – November, Naschoolse Sport 2021-2022, 

Bekijk meer). 

We zien je inschrijving graag tegemoet en als je vragen hebt, kan je mailen naar 

info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl. 

Heel graag tot na de vakantie allemaal!! 

Sportieve groetjes van alle Beweegcoaches Jeugd, 

Linda de Bont, Mirjam Lagemaat, Paula Marcelis, Marian Pijnenburg, Iris Smulders 

W: www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl  

E: info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl 

 

 


