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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 17 februari t/m 10 maart 2022 
 

Dinsdag 22 februari: Rapportgesprekken unit 2, 3 en leerjaar 7 

Woensdag 23 februari: Afscheid juf Liesbeth 

 Leesactiviteit ‘Hoe kies ik een boek’ 3b en 3c 

Donderdag 24 februari: Rapportgesprekken unit 2, 3 en leerjaar 7 

 Sluiting Jeelo thema ‘Leren voor later’ 

Vrijdag 25 februari: Carnaval op school, 12.00u uit 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart:      Carnavalsvakantie 

Dinsdag 8 maart: Ouderraadvergadering 

Woensdag 9 maart: Leesactiviteit ‘Hoe kies ik een boek’ 4a en 4b 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 10 maart 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Volgende week gaat het ouderportaal open. Hierin kunnen nog enkele toetsgegevens 

ontbreken, omdat door Covid er veel zieken zijn geweest. Er zijn veel leerlingen thuis geweest 

i.v.m. klachten en/of quarantaine. Ook onder het team zijn er veel afwezigen geweest. 

Misschien heeft u dat niet zo gemerkt, omdat het ons vrijwel altijd is gelukt om de groepen te 

bemensen en onderwijs door te laten gaan. Daarbij is de extra ondersteuning wel vaak ingezet 

als groepsbezetting. Bij dit alles hebben veel teamleden zich extra ingezet, wat zeker genoemd 

mag worden en een groot compliment verdient. 

  

In de afgelopen persconferentie heeft de overheid besloten dat er in stappen weer meer 

versoepelingen mogelijk zijn. Daar zijn we erg blij mee. We zetten de belangrijkste zaken 

rondom school even op een rijtje: 
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• De basisregels blijven onverminderd van kracht (o.a. handen wassen en thuisblijven bij 

klachten en testen). 

• M.i.v. 18 februari (= morgen) wordt de isolatie/quarantaineduur ingekort. Ook de 

afspraken over ouders in de school worden versoepeld, al willen we u vragen buiten 

afscheid te blijven nemen; onze Tovervogels hebben laten zien hierin heel zelfstandig te 

zijn! 

• Na de voorjaarsvakantie gaan we weer fijn in units werken en gebruiken we voortaan 

allemaal weer de hoofdingang. Ook vervalt de ‘1,5 mtr. afstandsregel’ en ook het 

advies over het dragen van mondkapjes, al mag eenieder die dat prettiger vindt deze 

blijven dragen. 

• Vanuit de overheid worden zelftests nog steeds verstrekt aan de leerlingen van 6,7 en 

8. De overheid stelt ook zelftests beschikbaar voor gezinnen met een smalle beurs die 

hun kinderen uit de onderbouw ook willen (zelf)testen. Deze zijn verkrijgbaar bij de 

conciërge. 

  

Komende week zijn de 10-minutengesprekken voor de leerjaren 3 t/m 7, waarvoor u zich heeft 

kunnen inschrijven. Ook nemen we afscheid van juf Liesbeth op woensdag 23 februari. Zij 

begint met haar nieuwe baan na de voorjaarsvakantie. Als u haar nog gedag wilt zeggen, kunt 

u woensdag om 12.00 u. even binnenlopen. 

Op vrijdag 25 februari vieren we ’s morgens Carnaval op school, om 12.00 u. begint de 

voorjaarsvakantie. 

Langs deze weg alvast een fijne voorjaarsvakantie gewenst! 

  

Met vriendelijke groet, mede namens Team de Tovervogel, 

  

Juan Bertrums 

directeur 

 

Carnaval 

Wat een leuk vooruitzicht! Vrijdag 25 februari gaan we hier op school gezellig Carnavallen! 

In de voorbereiding hebben we nog rekening gehouden met de strenge schoolregels rondom 

Corona. Nog niet wetende dat er volgende week al veel regels ‘losgelaten’ kunnen worden. 

We vieren dan ook Carnaval met de eigen klas. De klassen gaan om de beurt onder andere 

hossen, een muziekspel spelen in de gymzaal, een chipsketting maken en het spel The Masked 

Singer spelen. Welke vermomde juf of meester zingt dit lied?!  

  

Een aantal belangrijke puntjes om deze dag helemaal te laten slagen: 

- Uw kind mag verkleed naar school komen. Gelieve uw kind géén (spuit-)confetti en géén 

speelgoedwapens mee te geven.  
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- Wilt u uw kind gymschoenen meegeven?! De kinderen in unit 1 hebben de gymschoenen al 

op school liggen. 

- U hoeft uw kind géén drinken en fruit mee te geven. We verzorgen drinken en iets lekkers 

vanuit school. Ook is er schoolfruit.  

- Om 12.00 uur zijn de kinderen allemaal uit!  

 

Rapportgesprek 

Mocht u zich nog niet ingeschreven hebben voor de rapportgesprekken dan vragen we u dit 

vóór zaterdag a.s. te doen. U heeft hierover een mail gekregen. 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Luizenpluizen 

Na de Carnavalsvakantie zal ook het luizenpluizen weer opgepakt gaan worden in de klassen. 

Fijn dat wij dit weer met enkele ouders mogen doen in de school.  

We hopen dat u op dit gebied ook altijd alert blijft en het de leerkracht laat weten, mocht u bij 

uw kind luizen en/of neten ontdekken. 

 

Vanuit de omgeving 
 

Stichting Döllekesgat 

Afgelopen week hebben we vanuit Stichting Döllekesgat een prentenboek aan de Döllekesgatse 

jeugd gegeven.  

Dit prentenboek heet ‘Eekhoorn en Konijn vieren karnaval in Döllekesgat’ en wordt in de lessen 

behandeld volgens het lesprogramma dat door leerkrachten is opgezet. Het verhaal legt de 

kinderen van groep 1, 2 en 3 in klare taal uit hoe leuk karnaval is in het mooiste karnavalsdorp 

van Nederland, Döllekesgat.  

 

Het boek is ook te koop bij De Feestwinkel in Oisterwijk, te vinden aan de Burgemeester 

Verwielstraat 5A in Oisterwijk.  

Met uw aankoop maakt u niet alleen uw kinderen erg blij, u steunt hiermee tevens het 

kinderkarnaval in Oisterwijk.  

 

Veel plezier met Eekhoorn en Konijn. Daar gaan we nog veel van horen! 

 

 

 


