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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 7 april t/m 21 april 2022 
 

Dinsdag 12 april: Voorstelling Tiliander unit 4 

 10 minuten gesprekken unit 1 

 ouderpanel 

Donderdag 14 april: 10 minuten gesprekken unit 1 

 GMR vergadering 

Vrijdag 15 april: Paasviering  

 leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

Maandag 18 april: Tweede Paasdag, alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 19 april: Unit 3 naar Willem II stadion ‘scoor ’n boek’ 

 Laatste week van EU schoolfruit 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 21 april 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Een inkijk in de klas 

Lange tijd mochten jullie vanwege de maatregelen de school niet in. Dat is gelukkig achter de 

rug. We willen jullie daarom graag in de gelegenheid stellen om weer eens een kijkje te komen 

nemen bij ons op school 'in actie'. Op dinsdag 10, woensdag 11 en/of vrijdag 13 mei zijn jullie 

dan ook van harte uitgenodigd om aan het begin en/of aan het eind van de lestijd in onze 

groepen een kijkje te nemen om een indruk te krijgen van ons onderwijs. In die week op 

di/wo/vrij zijn jullie het eerste en/of het laatste kwartier van de dag van harte welkom. 

Mochten jullie na 15 minuten 'een kijkje in de school' nog even willen napraten, dan ontvangt 

Juan jullie graag in de centrale hal met koffie/thee. 
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Veiligheidsmonitor 

Binnenkort starten wij met de afname van de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor helpt 

scholen in het basis-en voortgezet onderwijs om de sociale veiligheid in en rond de school te 

monitoren en verbeteren. De vragen worden afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en ouders. 

De leerlingen van leerjaar 6/7/8 vullen deze vragenlijst zelfstandig in. 

We stellen het op prijs als u even de tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen (graag 

voor 30 april). Omdat (sociale) veiligheid door elk kind anders ervaren kan worden, mag u de 

vragenlijst ook voor al uw kinderen apart invullen. Eenmalig is uiteraard ook goed, alle input is 

welkom! 

Met inlogcode bx3tf kunt u de Veiligheidsmonitorvragenlijst voor ouders van leerlingen 

invullen via deze link: www.veiligheidsmonitorpovo.nl/ouderspo. Alvast hartelijk dank! 

Pasen 

Vrijdag 15 april vieren we Pasen op school. 

De paashaas zal in de onderbouw op bezoek komen. Er wordt een drama- en dansvoorstelling 

gegeven door ROC studenten en in iedere klas wordt er een Paasspel gespeeld. 

Daarnaast besteden we uiteraard ook aandacht aan het Paasverhaal. Unit 4 gaat de kruisiging 

van Jezus bekijken in de Petruskerk. Unit 3 gaat dit bekijken in de Johanneskerk en voor unit 1 

en 2 komt er vanuit de parochie iemand op school om op een leuke manier te vertellen over 

het Paasverhaal. 

Een gezellige dag tot 12.00 uur, want dan begint het lange Paasweekend al! 

Afscheid conciërge 

Vrijdag 22 april nemen we afscheid van Rinus, onze conciërge. Hij gaat met pensioen. 

Mocht u hem nog willen bedanken en/of groeten dan kan dat om 14.30 uur.  

 

Aanmelden bijna 4-jarigen schooljaar 2022/2023 

Als u uw zoon/dochter van 3 jaar nog niet hebt aangemeld, vragen we u dat te doen, zodat we 

deze mee kunnen nemen in de planning van het nieuwe schooljaar. Een aanmeldformulier kunt 

u vragen bij de directie/administratie/conciërge of leerkracht en is ook te downloaden via de 

website van de school. 

 

Typelessen 

Jaarlijks konden wij u via Typebureau Van der Pluijm typelessen na school aanbieden voor de 

leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8. 

Helaas hebben we vorige week bericht gekregen dat dit typebureau stopt met het geven van 

deze lessen. We raden u wel aan om uw kinderen een typecursus te laten volgen wanneer ze 

in groep 6, 7 of 8 zitten.  

Helaas is er niet zo snel een typebureau te vinden die deze lessen hier op school kan 

verzorgen, maar we kunnen u wel verwijzen naar bijvoorbeeld: 

www.typetuin.nl of www.ducktypen.nl of www.typetopia.com  

https://www.veiligheidsmonitorpovo.nl/ouderspo
http://www.typetuin.nl/
http://www.ducktypen.nl/
http://www.typetopia.com/


 3 

Ik stel me even voor 

Hallo, ik ben Marielle Vugts – van den Oetelaar, moeder van 2 

jongens, getrouwd en woon in Haaren. Sinds afgelopen 

maandag ben ik werkzaam op de Tovervogel. Tot het einde van 

het schooljaar zal ik 3 dagen in de week de leerkrachten in unit 

2 gaan ondersteunen. 

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Pabo, heb daarna een 

tijdje in het onderwijs allerlei vervangingen gedaan en toen een 

uitstapje naar de kinderopvang gemaakt. Na 12 jaar in de 

kinderopvang te hebben gewerkt, heb ik de stap terug naar het 

onderwijs gemaakt waar ik nu alweer zo’n 2 jaar werkzaam 

ben.  

 

Wat was het een feest! 

We hebben vorige week een fantastische feestdag gehad! Wat was het fijn dat het allemaal 

ook weer kon! Een klein beeld van de dag:   
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Er staan nog enkele schalen van het taartenbuffet in onze hal. Wilt u deze ophalen a.u.b. 

Natuurlijk dank aan iedereen die deze gezellige dag mogelijk heeft gemaakt! 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Schoolvoetbaltoernooi 

Helaas gaat het schoolvoetbaltoernooi in de meivakantie ook dit jaar niet door. 

We hopen dat we dit volgend jaar weer kunnen organiseren! 

 

Vanuit de omgeving 
 

Star Class  

Op 6 april hebben de kinderen vanaf groep 3  gekeken en actief meegedaan aan de 

promotieshows van Star Class.     

 

Dit schooljaar biedt Star Class een theaterprogramma van 6 lessen aan op school. De cursus is 

bestemd voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. De deelnemers gaan aan de slag gaan met 

verschillende boeiende facetten van acteren en theater.  

Onze serie lessen vormt een mooie afgeronde eerste kennismaking met theater en wordt 

verzorgd door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde theaterdocent.  

Kinderen leren hoe theatrale technieken hen meer zelfvertrouwen geven, hoe zij zichzelf 

kunnen presenteren en tevens wordt het creatief denken gestimuleerd. De lessenreeks is 

gestructureerd opgezet en sluit naadloos aan bij de belevingswereld van de kinderen. In de 

lessen worden zij uitgedaagd en gemotiveerd om in een veilige omgeving en op eigen niveau 

het beste van zichzelf te laten zien. 

Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject :  

Data  

20 april, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 8 juni, 15 juni    

Tijden  

12:15 tot 13:15 (kinderen worden vanaf 12:00 opgevangen)  

Kosten  

€ 64,50  

 

De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class docent. De 

lessen starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer 60 minuten.   

 

 

Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. 

Indien u uw kind in wil schrijven dan ook graag even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U 

ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. Inmiddels heeft uw kind ook de 

mailto:info@enthousiasment.nl
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papieren flyer van ons op school meegekregen. U kunt deze ook gebruiken voor de 

inschrijving door het strookje uit de flyer in te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U 

mag het strookje ook per post sturen naar : 

Enthousiasment  

Hulst 11  

5662 TC Geldrop  

 

 

 

 


