
 1 

Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 3 februari t/m 17 februari 2022 
 

Donderdag 3 februari: Gastles WOII in unit 4  

Vrijdag 4 februari: Rapport in MijnRapportfolio  

Woensdag 9 februari: Start ‘score een boek’ in unit 3 

 Vergadering MR 

Woensdag 16 februari: Vergadering GMR  

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 17 februari 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

MijnRapportfolio 

Op vrijdag 4 februari wordt het rapport geopend in MijnRapportfolio. U kunt dan alle 

onderdelen van MijnRapportfolio van dit schooljaar weer inzien.  

 

Wij willen bij u de volgende punten nog onder de aandacht brengen. 

• Als u voor het eerst MijnRapportfolio wilt inzien moet u eerst een account aanmaken. 

Op de website van onze school staat hiervoor een brochure MijnRapportfolio, te vinden 

bij downloads. 

• De startpagina van uw kind is alleen zichtbaar als u het onderdeel 'Zo zien wij jou thuis' 

heeft ingevuld. Nadat u deze heeft ingevuld moet u op de klaartoets drukken en krijgt u 

de gehele pagina te zien. 

• Door afwezigheid in verband met ziekte zijn er leerlingen die bepaalde onderdelen nog 

niet hebben kunnen invullen. Dit zal zo snel mogelijk bij terugkomst op school 

gebeuren. Pas daarna zijn deze onderdelen voor u zichtbaar. 

• Bij alle onderdelen is te zien of een kind vooruit, dan wel achteruit gegaan is, in 

vergelijking met het voorgaande rapport. Dit is zichtbaar gemaakt met een pijltje 
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omhoog, een bolletje (gelijk) en een pijltje naar beneden. Let op, uw kind zit weer in 

een nieuw leerjaar waarbij opnieuw wordt gekeken naar de methoderesultaten en 

observaties. De verwachtingen zijn dus weer anders dan in voorgaande jaren.  

• Het rapport is gebaseerd op de methodetoetsen en de observaties uit de klas, dus niet 

op de Cito resultaten. 

• De school geeft geen rapporten op papier mee. U heeft wel de mogelijkheid om 

MijnRapportfoilio te downloaden en uit te printen.  

• Bij vragen kunt u terecht bij de leerkracht.  

Schoolgesprek 

De ouders van kinderen in unit 2, 3 en 4 hebben vandaag al een mailtje gekregen over 

Schoolgesprek: het inplannen van het rapportgesprek samen met uw kind.  

In die mail alle benodigde informatie. 

De inschrijving start woensdag voor de ouders met 3 of meer kinderen die ingepland moeten 

worden en donderdag voor alle andere ouders. We zien uw inschrijving graag tegemoet.  

 

Wijzigingen personele bezetting 

Juf Liesbeth heeft m.i.v. de voorjaarsvakantie een nieuwe baan en gaat hierdoor de Tovervogel 

verlaten. Wij danken haar voor haar jarenlange inzet op onze school en wensen haar veel 

plezier en succes! Op 23 februari is Liesbeth’s laatste werkdag bij ons en zullen we afscheid 

van haar nemen. 

Voor de personele bezetting betekent dit dat meneer Bram na de voorjaarsvakantie voortaan 

de hele week in unit 2a zal zijn. Zijn werkdagen in unit 4d zullen door juf Isabella worden 

overgenomen. 

Meneer Koen (afstudeerstagiaire) gaat zijn afrondende stageblok van 5 weken vervullen in 4b 

met ingang van 7 februari. 

 

Carnaval 

Het is voor onze provincie nog onbekend hoe Carnaval gevierd mag gaan worden, maar op De 

Tovervogel gaan we er zeker een Carnavalsfeestje van maken! Uiteraard in aangepaste vorm 

en binnen de mogelijkheden. In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. 

Scoor ’n boek 

Scoor een Boek! Is een jaarlijks terugkerend leesproject voor kinderen in unit 3, dat lezen en 

sport aan elkaar verbindt.  

Profvoetballers stimuleren kinderen boeken te scoren! 

Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren bibliotheken een uniek leesproject voor 

leerlingen van leerjaar 5 en 6: Scoor een Boek! De kracht van voetbal wordt ingezet voor het 

stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen en gezinnen. Scoor een Boek! 

verbindt lezen en sport door profvoetballers in te zetten als rolmodellen. 
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De Schooleditie bestaat uit 10 weken waarin het lezen van boeken centraal staat. Tijdens De 

Aftrap bezoekt onze leesconsulent de groep met een topselectie aan boeken, een score-poster 

én een motiverende videoboodschap van de voetballer. In De Rust praat de leesconsulent met 

de klas over de boeken en bekijken ze de tweede videoboodschap van de speler. Na 10 weken 

boeken ‘scoren’ is het tijd voor Het Fluitsignaal, een sportieve afsluiting waarin ook de 

Eindscore van Scoor een Boek! bekend wordt gemaakt. 

Onze aftrap is op woensdag 9 februari. 

 

Schoolmelk/schoolfruit 

Sinds deze week doen we naast het EU schoolfruitprogramma ook mee aan de EU 

schoolzuivelregeling. Halfvolle melk van Campina en karnemelk. We schonken als school al 

melk dus u merkt daar weinig van. Behalve dat uw kind eens 

Karnemelk kan proberen!? 

Voor u nog eens handig om te weten: Drogenbroeks leverancier, 

boer Erik levert ons het fruit. U kunt wekelijks zien welk fruit uw kind 

op school krijgt. 

Ouderpanel 

Notulen ouderpanel 25-01-2022 

Aanwezig: Joris, Willemijn, Juan, Anneke. 

Afwezig met kennisgeving: Neeltje 

Deze keer is er geen agenda, we bespreken wat er ter tafel komt. 

- Kleutergroep in quarantaine.(de eerste keer op onze school) 

- Communicatie over regels/afspraken/maatregelen Corona op school wordt als goed ervaren. 

- Citotoetsen. 

Uitslagen komen in Parnassys te staan, Parnassys gaat dicht voor de citotoetsen beginnen, na 

invullen van alle gegevens gaat het weer open. Het is fijn als ouders een seintje krijgen als het 

weer is in te zien. Volgende rapport komt op 4 februari. 

-Schoolfruit, hoe ervaren we het? Verschillende groente en fruitsoorten worden geleverd, ook 

minder bekende om kinderen kennis te laten maken met bijzondere soorten, soms zit er slecht 

fruit tussen of groentes die slecht gegeten worden. Carla koppelt dit terug naar leverancier. 

Ouders laten weten wie de leverancier is, dan kunnen ze zelf opzoeken welk fruit er op welke 

dag geleverd wordt. 

-Hoe bereiken we ouders in deze tijd nu dat ze meer op afstand zijn? 

Het is soms moeilijk om informatie terug te vinden die in eerdere nieuwsbrieven heeft gestaan. 

De verschenen nieuwsbrieven staan ook op de website. Nieuwsbrief verschijnt vaak genoeg 

(elke twee weken). Parro wordt als positief ervaren, het geeft gesprekstof voor thuis.  

Tip: let op correcte spelling. 

 

Nieuw lid ouderpanel: moeder van Lucy en Natali. Ze sluit de volgende keer aan. 
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Wilt u ook deelnemen aan het ouderpanel en meepraten over dingen die op en rond de school 

gebeuren?! Graag aanmelden bij Juan: j.bertrums@stgboom.nl  

 

Volgende oudertafel: 12 april, 8.30uur op school. 

 

Vanuit de omgeving 
 

Baby’s gaan lekker buiten slapen bij Kinderdagverblijf het Tovernest.  

Het idee van buitenbedjes is heel oud.  

In Nederland zijn ze voor het eerst gemaakt in de jaren 

dertig. In Scandinavië is buiten slapen heel gewoon.  

In deze landen zijn er op een kinderdagverblijf dan ook 

geen slaapkamers.  

Als u het niet gewend bent en u kent ze niet, dan ziet 

het er wat vreemd uit: die bedjes op hoge poten. Maar 

de baby’s liggen er heerlijk en erg veilig. Dankzij stevig 

horrengaas kunnen er geen insecten, katten en honden bij de baby’s komen.  

 

Waarom buiten slapen? Naast dat kinderen buiten vaak dieper en langer slapen is frisse lucht 

gezond, het is goed voor de luchtwegen en het stimuleert de aanmaak van vitamine D voor het 

lichaam (sterke botten en tanden). Buiten slapen 

geeft ook extra mogelijkheden: bijvoorbeeld voor een 

kind dat nog wat moet wennen aan de andere 

kinderen of meer geluiden. De stilte van buiten lijkt 

immers meer op het slapen van thuis dan een 

slaapkamer waar met meerdere kinderen geslapen 

wordt. Veiligheid Buiten slapen is minstens zo veilig 

als binnen slapen, mits het goed gebeurt. Voor buiten 

slapen gelden daarom dezelfde veiligheidsmaatregelen 

als binnen slapen. Kinderdagverblijf het Tovernest heeft dekens, lakens en speciale 

buitenslaapzakjes voor de bedjes. Zo kunnen de baby’s ook in de winter aangenaam 

buitenslapen. De pedagogisch medewerkers hebben, als ze binnen zijn, zicht op de slapende 

baby’s. Mocht U vragen hebben kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers op de 

groep.  

Met vriendelijke groet, Kinderdagverblijf het Tovernest 
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