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Agenda 21 april t/m 19 mei 2022
Vrijdag 22 april:

Afsluiting Jeelo thema
Afscheid Rinus
Laatste dag schoolfruit

Maandag 25 april:

Start meivakantie t/m 6 mei

Woensdag 4 mei:

Dodenherdenking

Maandag 9 mei:

Weer naar school

Dinsdag 10 mei:

Opening Jeelo thema
Inkijk in de klas

Woensdag 11 mei:

Start Star Class na schooltijd
Inkijk in de klas

Vrijdag 13 mei:

Inkijk in de klas

Maandag 16 mei:

Gastles Bureau Halt unit 4
Deze week pré adviezen leerjaar 7

Dinsdag 17 mei:

Gastles Bureau Halt unit 4
Ouderraadvergadering
De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 19 mei
Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief.

Vanuit school
Jeelo
Morgen sluiten we het thema ‘Omgaan met geld’ af. Voor deze afsluiting hebben alle kinderen
een onderdeel van het spel Monopoly gemaakt. Het spelbord met spelregels en het geld.
Samen sluiten we nu het thema af door dit spel samen te spelen.
Na de vakantie starten we direct met het nieuwe thema ‘Veilig in het verkeer’.
Daar leest u in de volgende nieuwsbrief meer informatie over.
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Afscheid conciërge
Vrijdag 22 april nemen we afscheid van onze conciërge Rinus. Hij gaat genieten van zijn
welverdiende pensioen! Mocht u hem nog willen groeten en bedanken?! Dan kan dat morgen
om 14.30 uur in de school.
Rinus, dank voor alle inzet van de afgelopen jaren en geniet van de vrije tijd die gaat komen!
Na de vakantie start onze nieuwe conciërge Mark. Welkom Mark!
Hallo allemaal,
Ik ben dus Mark de Leeuw van Weenen. Ik ben 45 jaar en woon met mijn kleine gezinnetje
(vrouw en zoon) in vught. Hiervoor heb ik op de kikkenduut te Oisterwijk gewerkt. Ik deed dat
met veel plezier maar was toch toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik denk ik in de
Tovervogel wel gevonden.
Verder doe ik thuis ook van alles van huishouden tot klussen, maar dat laatste vind ik dan toch
wel leuker!
Ik kijk er in ieder geval erg naar uit iedereen te leren kennen. Dus tot dan!
Groetjes mark.
Schoolfruit
Deze week krijgen de kinderen voor de laatste keer dit schooljaar schoolfruit. Na de
meivakantie moeten de kinderen dus weer iedere dag zelf fruit meenemen!
We hopen dat we het nieuwe schooljaar weer gebruik mogen maken van het EU
schoolfruitprogramma.
Dodenherdenking 4 mei
Dit schooljaar zijn wij met De Tovervogel de ontvangende school van het
herdenkingsmonument op de Gemullehoekenweg. We ‘zorgen’ er het komende jaar voor dat
het er netjes uitziet en worden betrokken bij de ceremonies die daar plaats zullen vinden.
Op 4 mei vindt er de dodenherdenking plaats. Ook daar zijn een aantal kinderen vanuit onze
school bij aanwezig.
Mocht u ook interesse hebben deze bijeenkomst bij te wonen?
Woensdag 4 mei, 19.00 uur start bij de H. Johanneskerk. Daar lopen we een stille tocht over
de Lind en eindigen we bij het monument voor de kranslegging.
Meer informatie bij Carla. C.claassen@stgboom.nl
Een inkijk in de klas (herhaling)
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
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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.
Lego League
Op zaterdag 26 maart wonnen 4 leerlingen van Durendael en 4 leerlingen van BS De
Tovervogel samen de Champions Award bij de regiofinale van de FIRST LEGO League. Deze
vond plaats op het Theresialyceum in Tilburg. In totaal deden 15 teams mee. Met deze
overwinning plaatst het team zich voor de Beneluxfinale op zaterdag 21 mei.
Heel erg knap hoor! Gefeliciteerd Crijn, Gijs, Lucas en Danique!!
Onderstaand het leuke nieuwsbericht met een mooie foto:
https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/03/leerlingen-durendael-en-tovervogel-naar-finale-firstlego/
Sport4kids
Vrijdag 20 mei staat de Oisterwijkse sportdag (sport4kids) op de planning.
Vanuit de organisatie, gemeente Oisterwijk, is er nog niet alle informatie naar ons toe
gekomen.
Wat u zeker wel al moet weten is dat er gekozen is voor een vervroegde eindtijd:
13:45 uur voor unit 2 en 13:55 uur voor unit 3 en 4. Deze kinderen zijn deze dag niet op
school, maar op verschillende sportlocaties in Oisterwijk. Ook deze info volgt na de vakantie.
De kinderen van unit 1 hebben een sportdag op school.
Typen
Een aanvulling op de informatie in de vorige nieuwsbrief.
U kunt ook eens een kijkje nemen op de volgende site:
https://www.picatypen.nl/typecursus/

Vanuit de medezeggenschapsraad
Positie medezeggenschapsraad:
Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij het beleid van De Tovervogel en mee te praten over
zaken als het schoolplan, benoemingen, onderwijsvernieuwing en (ondersteunings)budgetten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor komend schooljaar is de Medezeggeschapsraad (MR) op zoek naar een ouder die zitting
wil nemen in de MR.
In de wet is geregeld dat de directeur van de school overleg pleegt met de MR over zaken die
de school betreffen. De directeur vertegenwoordigt daarbij het bestuur. Het is de taak van de
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MR het contact te onderhouden tussen het schoolbestuur, de ouders en het team. Zij brengen
advies uit of hebben instemmingsrecht over bestuurlijke zaken. De huidige formatie bestaat uit
drie teamleden en drie ouders, van wie één afscheid neemt aan het eind van dit schooljaar.
Voor het nieuwe schooljaar is derhalve ruimte voor een nieuw ouderlid.
Wanneer je interesse hebt, stuurt dan uiterlijk 15 mei 2022 een mailtje naar
mr.detovervogel@stgboom.nl. In dit mailtje vernemen wij graag van je waarom je in de MR
wilt deelnemen. Daarnaast is het prettig om te weten van welk(e) kind(eren) je de ouder of
verzorger bent.
Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de positie, dan zal de MR een verkiezing
uitschrijven. Bij de verkiezingen geldt dat elk gezin één stem mag uitbrengen. De kandidaat
met de meeste stemmen heeft als eerste recht op een zetel in de MR.
Contact voor eventuele vragen:
Dorris van der Wiel (voorzitter MR) 06-47120119
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