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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 19 mei t/m 2 juni 2022 
 

Vrijdag 20 mei: Sport4kids 

Maandag 23 mei: Skate clinic unit 3 en 4 

Dinsdag 24 mei: Veilig op de weg, dode hoek leerjaar 7 

Woensdag 25 mei: Leesactiviteit unit 2 

 Fietskeuring leerjaar 7 

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag, alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 27 mei: Vrije dag voor alle kinderen 

Dinsdag 31 mei: Leerjaar 8 gaat op kamp 

 Voorstelling in Tiliander unit 2 

 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 2 juni 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Vlak voor de meivakantie stuurden we via Parro een link van een filmpje. In dit filmpje gaven 

de diverse units een beeld van hoe ongeveer een dag in de unit verloopt. Hopelijk heeft u ook 

van het filmpje genoten? Vorige week was er daarnaast gelegenheid om aan het begin of einde 

van de dag een kijkje te nemen in de units. Het was leuk om te zien dat veel ouders hier 

gebruik van hebben gemaakt en we hopen dat u een fijne indruk hebt gekregen. 

Deze week is ook het ouderpanel weer bijeen geweest, zie verderop voor het verslag.  

Voor het komend schooljaar staat het ouderpanel op woensdagochtend gepland. We zouden 

heel graag nieuwe ouders in het panel verwelkomen. Wilt u 3x per jaar meepraten over zaken 

rondom school, stuur dan een mailtje naar Juan;  j.bertrums@stgboom.nl. 
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Sport4kids 

U heeft onderstaande mail gekregen: 

Beste ouders/verzorgers, 

Zojuist heeft de organisatie van de sportdag (Natuurlijk Gezond Oisterwijk) besloten, i.v.m. de 

weersvoorspellingen (regen/onweer), de dag morgen te eindigen om 12.00 u. Dit betekent dat 

u uw kind om 12.00 u. bij de locatie kunt ophalen, zij mogen dan naar huis. 

Ophaallocaties: 

Unit 1 op school 

Unit 2 Den Donk 

Unit 3 Rugbyvelden Oysters 

Unit 4 Staalbergven 

Omdat het diverse locaties betreft en u niet gelijktijdig op meerdere plaatsen kunt zijn, zullen 

we er rekening mee houden, dat u wat later kunt zijn. Lunch hoeft niet mee, wel graag 

fruit/drinken meegeven. 

Als u het ophalen om 12.00 u. écht niet geregeld krijgt, neem dan VANDAAG contact op met 

Carla Claassen (c.claassen@stgboom.nl), dan zoeken we samen naar een oplossing. Wij 

danken u voor uw begrip en medewerking.  

Een aanvulling: De kinderen van unit 2, 3 en 4 krijgen op het sportterrein een schoolshirtje. 

Einde van de dag leveren ze dat weer bij de leerkracht in.  

Notulen ouderpanel 

Er is geen vooraf samengestelde agenda, we bespreken wat er ter tafel komt. 

· Filmpje (net voor de meivakantie) waarin units laten zien hoe een dag er uitziet op school, is 

positief ontvangen. Bezoek aan de units begin of eind schooldag door ouders positief ervaren 

m.n. in de onderbouw. 

· Hoe betrekken we ouders meer bij de school? Ouders ouderpanel hebben vertrouwen en 

voelen zich voldoende betrokken. De terugloop van ouderhulp bij activiteiten is wel merkbaar. 

Overige ideeën: talenten van ouders meer gebruiken om een les/workshop te geven op bv 

vrijdagmiddag, vragenlijst aan begin van het jaar in laten vullen. Ook vooraf inventariseren 

wie er voor vervoer met auto kan zorgen. Misschien in unit 1 een algemene ouderavond aan 

begin schooljaar zodat ouders elkaar leren kennen. 

· Schoonmaken kleuterspullen door ouders, kan wellicht ook in andere week ipv net voor 

zomervakantie, ivm de drukte aan eind schooljaar ook voor ouders. 

· Douchen na de gymles; het is geen verplichting meer. Door de corona periode konden we 

geen gebruik maken van de douche. De mogelijkheid om te douchen is er nu weer wel. 

· Datum eindtoets leerjaar 8 valt laat; na inschrijving Voortgezet Onderwijs; de overheid 

bepaalt de afnameperiode van eindtoets. Doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen is 

belangrijk, hier heeft de school goed zicht op. De eindtoets is een momentopname welke 

meegenomen wordt, maar is niet doorslaggevend. Er is goed contact en ‘warme’ overdracht 

naar de vervolgscholen. 
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· Tijdens de lunchpauze wordt er soms te hardhandig gespeeld. Er lopen altijd 2 mensen buiten 

om te begeleiden en er zijn spelmaterialen aangeschaft om het goede spel te bevorderen. 

· Leerlingenaantallen; groeien we of krimpen we? We krimpen wat, dat was ook de prognose. 

Moeten we ons actiever profileren? Is flyeren in de wijk een optie? Onze ouders zijn de beste 

ambassadeurs om ouders van bijna-schoolgaande kinderen te attenderen op onze school. 

Joris, dank je wel voor je jarenlange deelname aan het ouderpanel; zeer gewaardeerd! Nieuwe 

deelnemers zullen in de Tovergevogel worden gevraagd. 

Ouderochtend 

Een aankondiging om dit vast vrij te houden in uw agenda: woensdag 13 juli van 10.30u tot 

12.00u willen we jullie, alle ouders, hier bedanken voor weer een fijn en bijzonder jaar! 

Verdere informatie volgt.  

Skate clinic unit 3 en 4 

Maandag aanstaande is er een skate clinic voor unit 3 en 4 op het schoolplein.  

Dit vanwege het Jeelo thema Veilig in het verkeer. 

‘Ik kan wel skaten, maar niet remmen’ 

De kinderen mogen hun eigen skates met bescherming meenemen. Wanneer de kinderen niks 

mee hebben genomen, kunnen zij dit lenen vanuit de organisatie Skate-A-Way. Omdat ze een 

helm op krijgen, graag alle kinderen een muts of capuchon laten dragen/meenemen.  

De kinderen zijn op de hoogte van deze informatie. 

U kunt vast eens een kijkje nemen op www.skateaway.nl  

 

Vanuit de ouderraad 
 

Avond4daagse 

Eindelijk kunnen we weer lekker gaan wandelen met z’n allen! Van 14 t/m 17 juni wordt de 

Avond4daagse gelopen in Oisterwijk. Uw kind heeft deze week een informatiebrief en 

inschrijfformulier meegekregen. Wilt u het inschrijfformulier uiterlijk dinsdag 31 mei om 12.00 

uur inleveren in de brievenbus van de ouderraad?(naast het kantoor van de conciërge) Dan 

kunnen wij op tijd de welverdiende medailles bestellen en ons als school inschrijven. 

We hopen op veel sportieve wandelaars van de Tovervogel! 

 

http://www.skateaway.nl/
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Vanuit de omgeving 
 

Bureau Halt 

In de bijlage leest u meer informatie over ‘Voorlichting Publieke Taak voor ouders’. 

De kinderen van unit 4 hebben hier begin van de week een gastles over gehad. 

 

Documentaire 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief een flyer over een documentaire over jonge alleenstaande 

vluchtelingen. Een reis verfilmd door jonge vluchtelingen naar de vrijheid. Op vrijdag 3 juni is 

er een gratis voorstelling voor alle inwoners van Oisterwijk.  

 

 


