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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 2 juni t/m 16 juni 2022 
 

Donderdag 2 juni: Kamp leerjaar 8 

Vrijdag 3 juni: Praktisch verkeersexamen leerjaar 7 

 Kamp leerjaar 8 

Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 7 juni: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 10 juni: Afsluiting Jeelo thema ‘Veilig in het verkeer’ 

Maandag 13 juni: Vergadering MR 

 Opening Jeelo thema ‘Zorgen voor dieren’ 

Dinsdag 14 juni: Unit 1 voorstelling in de Tiliander 

                   Avond4daagse 

Woensdag 15 juni: Avond4daagse 

Donderdag 16 juni:  Avond4daagse 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 16 juni 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Parkeerverbod  

Recent is aan een deel van de Cia van Boorthof (achterkant school tegenover Goed Wonen) 

een parkeerverbod ingesteld. Dit betekent dat er op ma t/m vrij van 7-9 uur en van 15-18 uur 

niet geparkeerd mag worden. 

  

Schoolvakanties 2022-2023 

Eerste schooldag       5 september 2022 

Herfstvakantie    24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie     26 december 2022 t/m 06 januari 2023 

Carnaval/krokusvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023 
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Tweede paasdag        10 april 2023 

Meivakantie      24 april t/m 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag) 

Hemelvaart        18 t/m 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag   29 mei 2023 

Zomervakantie    17 juli t/m 25 augustus 2023 

 

Studiedagen  2022-2023 

woensdag 5 oktober 2022 

maandag 28 november 2022 

vrijdag 10 februari  2023 

dinsdag 11 april 2023 

woensdag 28 juni 2023 

 

Overige vrije dagdelen 2022-2023 

maandag 6 december 2022    10.30 uur aanvang les 

vrijdag 23 december 2022 (Kerst)       12.00 uur school uit 

vrijdag 17 februari 2023 (Carnaval)      12.00 uur school uit 

vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)         12.00 uur school uit 

vrijdag 14 juli 2023 (Zomer)           12.00 uur school uit 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 21 juni komt de schoolfotograaf. Dit jaar niet alleen een groepsfoto, maar er worden 

ook portretfoto’s gemaakt. Van de kinderen alleen en daarnaast is er ook de mogelijkheid om 

een broertje(s) en/of zusje(s) foto te laten maken.  

Wilt u een foto laten maken van uw kinderen samen?! Dan kunt u zich om 14.30u melden in 

de hal. In de volgende nieuwsbrief leest u meer informatie over de schoolfotograaf.  

 

Vanuit de omgeving 
 

Wat als je kind de hele zomervakantie niets anders wil dan gamen? 

Zie jij de discussies al aankomen deze zomervakantie…? 

Mag de tablet mee naar de camping? 

Heb je een leuke dag gepland, maar blijft je kind liever thuis? 

Hoe zorg ik dat mijn kind weer uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen? 

De zomervakantie is een lastige periode voor (risico)gamers omdat structuur vanuit school en 

vrijetijdsbesteding wegvalt. 

Op 30 juni om 19:00 uur geven Novadic-Kentron Preventie en Helder Theater jou de tips & 

trucs om de regie te nemen deze zomervakantie. 
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Een uur vol met informatie, grappige en herkenbare scenes en interactie mogelijkheden om 

jouw persoonlijke vragen te stellen. 

Meld je gratis aan via novadic.webinargeek.com om mee te kijken én met meer vertrouwen de 

vakantie in te gaan! 

Bij aanmelding is later terugkijken ook mogelijk. 

 

Gevonden voorwerpen na Sport4kids 

 

Deze zijn af te halen bij de balie van het gemeentekantoor/huis te Oisterwijk, binnen de 

kantoortijden. De voorwerpen blijven daar liggen tot uiterlijk 24 juni 2022. 

 

 


