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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 12 mei t/m 19 mei 2022 
 

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 

Vrijdag 20 mei: Sportdag 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 19 mei 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Sport4kids 

De laatste informatie over de sportdag op vrijdag 20 mei vanuit de organisatie is binnen! 

Unit 1: Deze kinderen hebben een sportdag op school. Zoals gewoonlijk van 8.30 tot 14.30u. 

Unit 2: Deze kinderen worden om 9.00u verwacht op Sportpark Den Donk. Daar vangen de 

leerkrachten de kinderen op. U kunt de kinderen daar om 13.45u weer ophalen. 

Unit 3: Deze kinderen worden om 8.30u verwacht op de sportvelden van de Oysters. De 

rugbyvereniging. Daar vangen de leerkrachten de kinderen op. Einde programma daar is 

13.55u. 

Unit 4: Deze kinderen worden om 8.30u verwacht op het Staalbergven. Daar vangen de 

leerkrachten de kinderen op. Einde programma daar is 13.55u. De kinderen mogen na 13.55u 

blijven op het Staalbergven. Dit is geheel op eigen verantwoordelijkheid. De leerkrachten zijn 

er dan niet meer bij. We willen graag toestemming van de ouders hiervoor.  

 

Wat nemen de kinderen mee: 

Alle kinderen nemen zelf drinken, een fruithap en een lunch mee.  

Het ziet ernaar uit dat het mooi weer wordt dus een extra flesje water/drinken is aan te raden! 
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Daarnaast is het verstandig de kinderen thuis al in te smeren tegen de zon.  

En voor de kinderen van unit 4: graag zwemkleding en een handdoek meenemen. 

 

En natuurlijk verwachten we de kinderen in een sportieve outfit!  

 

Vanuit de omgeving 
 

 

Wonderland (kindervakantiewerk Oisterwijk) bestaat dit jaar 50 jaar !!! en dat gaan we groots 

vieren.  

Een hele week vol activiteiten voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Je kunt je inschrijven vanaf 

16 mei a.s. om 19.00 uur opent de inschrijving! Doe het snel want vol is vol.  

Kosten  voor een hele week zijn slechts 30,- .  voor meer informatie kun je terecht op onze 

website www.wonderland-Oisterwijk.nl  

 

 

 

http://www.wonderland-oisterwijk.nl/

