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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 25 november t/m 9 december 2021 
 

Maandag 29 november:  schoen zetten 

Dinsdag 30 november:  Vergadering GMR 

Vrijdag 3 december:  Sinterklaasviering 

Maandag 6 december:  Alle kinderen om 10.30u op school 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 9 december 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Ongetwijfeld heeft u ook gehoord van de extra uitwerking van basismaatregelen in het 

onderwijs ((bron site PO Raad). In afstemming met de MR en bestuurder stichting BOOM  zijn 

de volgende maatregelen per direct van kracht; 

  

• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij noodzakelijk en op afspraak. U 

wacht in de centrale hal, totdat u wordt gehaald. Het afgeven of doorgeven van zaken 

doet u via telefoon/email of bij de conciërge. Het dragen van een mondkapje is 

gewenst. 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, gelieve ook op het plein hier 

alert op te blijven. 

• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. 

• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 

testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid 

vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als 

zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts. 
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• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, 

gaan alle huisgenoten in quarantaine. 

• School communiceert naar ouders van de betreffende unit als er een melding 

binnenkomt van ouders over een positieve (GGD)testuitslag. 

  

Als er n.a.v. de aangekondigde persconferentie nieuwe aanpassingen van kracht worden, 

zullen wij u hierover uiteraard informeren. Dank voor uw begrip en medewerking. 

  

Namens Team de Tovervogel 

Juan Bertrums, directeur 

 

Sinterklaas 

We hopen dat we volgende week vrijdag, 3 december toch op de één of ander manier een 

gezellige Sinterklaasdag kunnen beleven samen. Omdat er nu bijna dagelijks iets in het nieuws 

verandert en we vanuit het Oisterwijkse Sinterklaascomité nog geen bericht hebben 

ontvangen, wachten wij ook even af hoe de dag gevuld kan gaan worden.  

We gaan er hoe dan ook een gezellige dag van maken! 

In unit 3 en 4 vinden deze dag de surprises plaats. 

 

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.  

 

Jeelo 

Inmiddels zijn we weer gestart met het tweede thema ‘Beleven van onze planeet’. 

 

In unit 2 gaat het over het weer en alles wat daarmee te maken heeft. We doen een proefje 

met een wolk in een pot en is er druk geknutseld aan een regenmeter. Ze staan nu op het dak 

van de school. Hoeveel regen gaat er de komende tijd vallen?! Ook hebben de kinderen een 

bezoek gebracht aan de Oisterwijkse molen. De molenaar heeft goed uitgelegd hoe een molen 

nu eigenlijk werkt.  

 

In unit 3 wordt er veel geleerd over o.a. het water. De bescherming tegen water en het 

noodweer waar we steeds meer mee te maken krijgen. De watersnoodramp is een 

geschiedenispunt dat zeker aan bod komt. De provincies worden getoetst deze periode.  

Creatief gaan de kinderen aan de slag met het intekenen van de Nederlandse Provincies. 

 

In unit 4 behandelen we de planeten, de maan, het klimaat en het tropisch regenwoud.  

We werken met een atlas.  

Samen bereiden we een landenmarkt voor en leren we veel van verschillende landen. 
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Meneer Kees heeft in iedere groep de tekenles opgestart. Er zijn ontzettend mooie tekeningen 

van het heelal gemaakt met pastelkrijt 

 

Vanuit de omgeving 
 

 

 

Vanuit de Bibliotheek Oisterwijk het aanbod van het Taalcafé. Op een ontspannen manier 

oefenen met de Nederlandse taal. Een gezellig uurtje lezen, zingen, spelletjes doen ….etc. 

Meer info: www.bibliotheekmb.nl/Oisterwijk  

http://www.bibliotheekmb.nl/Oisterwijk

