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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 11 november t/m 25 november 2021 
 

Dinsdag 16 november:   Voortgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

  VO ouderavond leerjaar 7 en 8  

Woensdag 17 november: Start schoolfruit 

Donderdag 18 november: Voortgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

  Vergadering GMR 

Maandag 22 november:  Vergadering MR 

Woensdag 24 november: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 25 november 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit de school 
 

Uitdagingen personele bezetting 

Het lerarentekort wordt steeds merkbaarder in het onderwijs. Ook op de Tovervogel hebben 

we in toenemende mate te maken met uitdagingen rondom de personele bezetting (al dan 

niet beïnvloed door Corona en/of andere zaken). 

We hanteren bij afwezigheid van een leerkracht altijd het stappenplan (zie schoolgids), waarbij 

de invalpool en ondersteunende teamleden als belangrijkste oplossingen worden gebruikt. Als 

er geen mogelijkheden meer zijn om een aanvaardbare oplossing voor de vervanging te 

krijgen, vragen we u uw kind thuis te houden/sturen we een groep naar huis (zie voor 

procedure hiervoor ook de schoolgids). 

Ten allen tijde proberen we lesuitval (een groep naar huis sturen) te voorkomen en gelukkig is 

dit nog niet voorgekomen. We informeren u als we door gebrek aan adequate vervanging voor 

een andere oplossing hebben moeten kiezen. We vragen voor deze situatie bij voorbaat uw 

medewerking en begrip. 
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Ouderavond voortgezet onderwijs 

Dinsdag 16 november van 18.00 tot 18.30 uur is er een informatie moment over het VO. Enkel 

voor de ouders van kinderen in leerjaar 7 en 8. Deze ouders hebben hierover een mail 

ontvangen. Graag opgeven bij Willem: w.weijters@stgboom.nl  

 

Schoolfruit 

Volgende week start het schoolfruit programma. In de bijlage leest u er alles over. 

Op de site: www.euschoolfruit.nl vindt u ook allerlei andere informatie over onder andere 

gezond en lekker trakteren.  

De ouders die weer klaarstaan om het fruit te snijden als dat nodig is: Bedankt vast! Heel fijn! 

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen met het snijden van het fruit? Op enkele woensdagen 

om 8.30u kunnen we nog wel wat versterking gebruiken!  

Info en/of aanmelden bij Carla: c.claassen@stgboom.nl  

 

Oudertafel 

Vindt u de nieuwsbrief ook zo ingewikkeld? Vindt u het moeilijk om alles over school te 

begrijpen? Wij kunnen u helpen.  

Elke woensdagochtend om half negen bespreken we de nieuwsbrief met een paar ouders. We 

zitten dan in de hal van de school. Komt u ook? 

Riekie en Walleke 

Vrijwilligers bij de oudertafel. 

 

Voortgangsgesprekken 

Vorige week heeft u een mail ontvangen om u in te schrijven voor deze gesprekken. Heeft u 

dat nog niet gedaan?! Wilt u dat zo snel mogelijk doen?! Mochten er vragen zijn over de 

gesprekken, dan kunt u bij de leerkracht terecht. 

 

Sinterklaas 

Nog 2 nachtjes en dan komt de Sint weer in Nederland aan! Wat gezellig! 

Een aantal belangrijke dingen voor u op een rijtje: 

In unit 1 en 2 kijken de kinderen dagelijks het Sinterklaasjournaal terug en spelen zij in op de  

verhaallijn daarvan. 

Op maandag 29 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. De kinderen van unit 1 

kunnen hun gymschoen zetten, die ligt al op school. Ook de kinderen van unit 2 hebben op 

maandag gym 😉. De andere kinderen mogen uiteraard een schoen hiervoor meenemen.  

Op vrijdag 3 december komen de Sint en zijn Pieten in de middag naar onze school.  

Deze middag mogen alle kinderen van unit 1 en 2 een bezoek brengen aan de Sint in de 

gezellige speelzaal. Ze zullen daar een optreden verzorgen en gezellig samen dansen en 

zingen. Vanwege de oplopende Corona besmettingen en wellicht de strengere maatregelen die 

nog gaan komen, kunnen we nu nog niets beloven over de aanwezigheid van ouders hierbij.  

mailto:w.weijters@stgboom.nl
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Hier zullen we later op terug komen.  

Op vrijdag 3 december vinden in unit 3 en 4 de surprises plaats. 

 

Kerst 

Ook al een kleine vooruitblik op de Kerst. We willen graag om 8.00u met onze Kerstviering 

starten op vrijdag 24 december. Gezellig samen in het donker naar school! 

Noteert u dit vast in uw agenda?! Later krijgt u meer informatie over deze kerstviering. 

 

Jeelo 

In de hal van de school hangen nog prachtige resultaten van thema 1. We laten ze nog even 

hangen, zodat u eens een kijkje kan komen nemen!  

Thema 2 ‘Beleven van onze planeet’ is inmiddels geopend. Met een gemixt groepje kinderen 

een GPS tocht door de wijk. Op zoek naar puzzelstukjes.  

In de komende nieuwsbrief geven we u een inkijk in thema 2. 

 

Bij ieder thema zoeken we steeds een bijpassende leerzame gastles en/of uitstapje. Een aantal 

jaren geleden hebben we al eens een lijst met beroepen en hobby’s van ouders verzameld. Er 

is daar vast weer veel in veranderd?!  

Bij de komende voortgangsgesprekken ligt er een formulier buiten het klaslokaal waar u uw 

beroep, werk en/of hobby in kunt vullen. Misschien dat we u dan eens kunnen vragen om een 

steentje bij te dragen aan onze Jeelo thema’s?! Dank vast! 

 

Lichtcontrole fietsen 

De fietsen van de kinderen in unit 3 en 4 zijn inmiddels gecontroleerd. Er bleken veel fietsen 

niet in orde te zijn. Het is fijn als uw kind veilig in het donker de straat op kan! 

Goed verlicht op pad  

Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van 

een ander. Maar wanneer ben je goed zichtbaar?  

Verlichting  

• Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant.  

• De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het 

bovenlichaam aan kleding of een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of 

benen.  

• Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor je op de grond.  

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,-  

Reflectoren  

• Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord.  

• De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.  

• De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band.  
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Is dit niet in orde? Dan is de boete is € 35,-  

Zorgt u dat de fiets in orde is?! 

 

Notulen ouderpanel 2-11-2021 

Voor de eerste keer weer fysiek samen. Er is geen agenda gemaakt, we praten even bij. 

Punten die ter sprake komen: 

-Mag je als ouder nu de school binnen. > Jazeker! 

-Blij dat ouders weer op het schoolplein mogen staan. Meer interactie tussen ouders en meer 

ruimte dan achter de hekken. 

-Complimenten voor het onderwijs tijdens de lockdown. Er was duidelijk verschil te merken 

tussen de eerste en de tweede lockdown. Heel positief. 

-De oproep vanuit school om nieuwe leden te werven voor het ouderpanel heeft helaas ook na 

een herhaalde oproep nog niet geleid tot nieuwe aanmeldingen. Voorstel vanuit de ouders van 

het ouderpanel is om het werven niet via school te doen, maar om het via de ouders te 

proberen. Ze gaan kijken of ze een oproep in de klassenouderapp kunnen zetten. 

-Schrijven: Tijdens de lockdown viel bij meerdere ouders de kwaliteit van het schrijven van de 

leerlingen wel op. Wordt daar nog aandacht aan besteed? > Uiteraard! Tevens zien wij op 

school ook dat de digitalisering aandacht/tijd vraagt en dat wegneemt bij het schrijven. 

Leerlingen zijn over het algemeen minder bezig met kleuren/schrijven, zowel thuis als op 

school. Schermpjes voeren soms de boventoon. Het is lastig om daar een juiste balans in te 

leggen, maar er is zeker aandacht voor. 

-Klassenouders: Goed georganiseerd door Carla, fijn zo'n app. 

Het feit dat er geen contactgegevens gedeeld mogen worden maakt het voor klassenouders 

soms lastig om andere ouders te bereiken. Het moet nu steeds via Carla en dat is vervelend. 

Het zou erg fijn zijn als ouders aan het begin van het jaar zelf hun mailadres delen met de 

klassenouder. 

Veel activiteiten zijn op dinsdag. Dat blijkt een hele lastige dag te zijn om ouders voor 

begeleiding te vinden. 

Volgende keer goed kijken naar de vervolgdata van het ouderpanel, niet elke datum kwam bij 

iedereen even goed uit. 

Nationale voorleeswedstrijd 

Onze schoolwinnaar en dus beste voorlezer van onze school is Gijs! 

Het was een spannende voorleeswedstrijd met een goed publiek. 

Over een tijd gaat Gijs met de klas naar de Oisterwijkse finale in de Tiliander. 
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Vanuit de omgeving 

We zullen als school normaliter geen reclame maken voor zoiets als onderstaande shows, maar 

dit is een uitzondering! In maart vieren we ons 10 jarig bestaan met alle kinderen in ons 

gebouw. En circus Pallasso gaat daar een hele mooie bijdrage aan leveren!! We laten u 

hieronder vast kennis maken met het circus: 

 

Wintercircus Pallasso presents: The Magical Winter Edition 

Het wordt een magische jaarwisseling in Den Bosch! 

DEN BOSCH – Parkeerplaats P2 bij Sportiom/Stadion De Vliert vormt eind dit jaar het decor 

voor Wintercircus Pallasso presents: The Magical Winter Edition. Dat wordt een bruisend en 

magisch evenement voor iedereen: jong en oud, privé of zakelijk. Er kan van vrijdag 17 

december tot en met zondag 9 januari 2022 genoten worden van een serie betoverende 

voorstellingen, in een programma vol sfeer en beleving, spanning, sensatie en humor. De 

organisatie is in handen van de bekende Pallasso Clowns. 

Wintercircus Pallasso presents: The Magical Winter Edition biedt in de Brabantse 

provinciehoofdstad alle gelegenheid om het jaar 2021 bruisend af te sluiten of het nieuwe jaar 

2022 knallend te beginnen voor jong en oud. De gerenommeerde Pallasso Clowns, de uit 

Boxtel afkomstige Erico en zijn collega Marcel, slaan hiervoor de handen ineen en daarmee 

krijgt Wintercircus Pallasso een brede Brabantse basis, die garant staat voor zowel sfeer als 

kwaliteit. Als het aan de organisatie ligt blijft het niet bij één editie maar word het traditie. 

Kom naar de Brabantse provinciehoofdstad voor het enige echte Brabants wintercircus en 

geniet van de bourgondische gastvrijheid, die kenmerkende circussfeer en alles wat daarbij 

hoort én van een keur aan nationale en internationale artiesten. Treedt binnen in de wondere 

wereld van ‘Het Circus’: een beleving die zijn weerga niet kent. 

The Magical Winter Edition verdient natuurlijk een passend decor. Dat is gevonden in een 

indrukwekkende theater circustent waar volop plek is om naar hartenlust te genieten. 
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Dromen waarmaken is ons doel, het publiek verblijden onze passie! Bij ons kijk je niet gewoon 

naar een show... Je beleeft die alsof je er middenin zit! 

Wintercircus Pallasso: The Magical Winter Edition - dat moet je niet alleen zien, dat moet je 

beleven! 

Privé en zakelijk 

Wintercircus Pallasso presents: The Magical Winter Edition biedt zowel privé als zakelijk alle 

ingrediënten voor een onvergetelijke middag of avond. Het entertainmentprogramma is in 

bekwame handen bij Erico en Marcel. Dit doorgewinterde clownsduo weet niet alleen zelf het 

publiek steeds weer in lachen uit te laten barsten: Door hun jarenlange ervaringen in 

entertainment en de circusbranche hebben ze een enorm netwerk aan internationale collega-

artiesten opgebouwd. Zo komen er acrobaten, jongleurs, dierenacts en tal van andere 

bijzondere en exclusieve top acts uit binnen- en buitenland naar Den Bosch. 

Het spreekt voor zich dat The Magical Winter Edition voor bedrijven uit Den Bosch en wijde 

omgeving een ideale gelegenheid kan zijn om de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor iedereen van 

jong tot oud of met het personeel de traditionele nieuwjaarsreceptie eens in een ander, 

aansprekend jasje te steken. terug te vinden op de website www.wintercircuspallasso.nl 

Kaartverkoop 

De kaartverkoop voor Wintercircus Pallasso is gestart! De tickets zijn te bestellen op: 

www.wintercircuspallasso.nl  

Boek nu je tickets voor Wintercircus Pallasso met wel € 10,00 per ticket vroegboek korting op 

alle rangen. (enkel geldig tot 1 oktober) 

Mis het niet!! 

De organisatoren hebben er alvast enorm veel zin in. Als het aan hen ligt wordt het in Den 

Bosch een magisch uiteinde en een betoverend begin! 

www.wintercircuspallasso.nl  

http://www.wintercircuspallasso.nl/
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https://www.facebook.com/circuspallasso  
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