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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 10 maart t/m 24 maart 2022 
 

Dinsdag 15 maart: Opening Jeelo thema ‘omgaan met geld’ 

Woensdag 16 maart: Activiteit ‘Hoe kies ik een boek’ 4c en 4d 

Donderdag 17 maart: Kangoeroewedstrijd 

Vrijdag 18 maart:  Laatste dag inleveren feestvlag 

Maandag 21 maart: Voorstelling Tiliander unit 3 

 Start Week van de lentekriebels 

Woensdag 23 maart: Activiteit ‘Hoe kies ik een boek’ unit 1 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 24 maart 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na de Voorjaars/Carnavalsvakantie zijn we weer fijn gestart. Het is extra fijn dat we weer 

Unitonderwijs kunnen verzorgen, zoals we dat voor de lockdowns/clustering deden. Covid is 

niet verdwenen, maar beperkt ons gelukkig in veel mindere mate dan voorheen. We blijven de 

basisregels hanteren, maar we informeren vanaf heden niet meer elke keer als er een positief 

getest persoon is gemeld. Wel vragen we u uw kind te blijven afmelden bij ziekte/klachten en 

houden we zo samen in de gaten of mogelijke besmettingen toenemen. 

Ons schoolplein heeft een 'groene oppepper' gekregen in de vorm van nieuwe beplanting, waar 

we erg zuinig mee om zullen gaan. Ook zijn er speel- en spelmaterialen aangeschaft, zodat het 

buitenspelen (zeker met dit mooie weer) nog aantrekkelijker wordt. 
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Kangoeroewedstrijd 

De Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel 

scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen 

er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.  

Vanuit onze school zullen er uit iedere groep van unit 3 en 4 twee kinderen meedoen. 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje 

creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er 

goed. Welke?  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. 

Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 

Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder 

wiskundeknobbel.  

 

Week van de lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 

basisonderwijs. We geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 

Thema 2022: je lijf is van jou 

Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij 

om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het 

over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent. 

Jeelo 

Komende week openen we het nieuwe Jeelo thema ‘Omgaan met geld’ In iedere stamgroep 

wordt een quiz gespeeld. Kinderen van unit 3 presenteren deze quiz.  

In de komende nieuwsbrief leest u meer over de inhoud van dit thema. 

Brede schoolfeestdag 

Het is bijna zover!! Dinsdag 29 maart is het de hele dag feest! Ons gebouw en dus onze Brede 

school De Waterhoef bestaat 10 jaar. 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Het wordt een feestelijke dag met als thema 

‘Magie’. Hoe passend bij de Tovervogel en het Tovernest van Humankind?! 

Een aantal puntjes die voor nu vast fijn zijn om te weten: 

 

- u heeft misschien al van uw kind een vlaggetje voor de ‘vlaggetjeswedstrijd’ thuis gekregen? 

In iedere unit zijn er hele mooie prijzen te winnen!  Lever het vlaggetje, mooi versierd in, bij 

de leerkracht of conciërge Rinus. We hopen dan dat we er een mooie, feestelijke slinger van 

kunnen maken!! Graag vóór 18 maart inleveren!! 

Ontzettend leuk wanneer er van ieder kind een vlaggetje in de school hangt! 

-De kinderen mogen verkleed in thema ‘Magie’ naar school komen. Als de kinderen dit leuk 

vinden. Het is uiteraard geen verplichting. 
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-We gaan deze dag van een enorm taartenbuffet genieten. We hebben daarbij uw hulp nodig. 

De leerkracht van uw kind zal dit nog met de kinderen bespreken en dit per klas in gang gaan 

zetten.  

 

-We sluiten de feestdag gezamenlijk om 14.15 uur op het schoolplein af. U kunt hierbij 

aanwezig zijn! We vragen u dan áchter alle kinderen te gaan staan.  

We horen dan ook welke kinderen een prijs hebben gewonnen met de vlaggetjeswedstrijd. 
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Buitenspelen 

Wanneer de kinderen buiten spelen en dus pauze hebben, is het voor enkele kinderen best 

moeilijk om tot een gezellig spel te komen. We willen de kinderen meer uitdagen en meer 

mogelijkheden bieden wanneer ze lunchpauze hebben. 

Deze week is er in iedere klas een ‘beweegpot buitenspelen’ uitgedeeld. Een pot met kaartjes 

met hele leuke, andere spellen die zo nu en dan eens uitgeprobeerd/voorgelezen gaan worden. 

Daarnaast hebben we materialen aangeschaft. We hebben dit vooraf met de kinderen 

besproken. We hopen dat de kinderen er zuinig mee omgaan! 

 

Een kleine greep uit de materialen: 

 

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal van de school liggen de gevonden voorwerpen uitgestald. Mist u iets? Kom een kijkje 

nemen. Na dinsdag ruimen we alles op! 
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