Tovergevogel:

nieuwsbrief van

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

Agenda 16 juni t/m 30 juni 2022
Dinsdag 21 juni:

Schoolfotograaf

Woensdag 22 juni:

Vergadering GMR

Woensdag 29 juni:

Mad science workshop 2a

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 30 juni
Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief.

Vanuit school
Volgend schooljaar
U bent vast heel benieuwd in welke klas uw kind volgend jaar komt. En bij welke leerkracht?
Voor nu kunnen we u mededelen dat er komend schooljaar 11 stamgroepen gaan komen.
Twee stamgroepen unit 1, drie stamgroepen unit 2, drie stamgroepen unit 3 en drie
stamgroepen unit 4. We zijn nu druk bezig met het indelen van de leerkrachten en kinderen.
We hopen u eind juni hierover te informeren.

Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag, 21 juni, komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s
gemaakt van alle kinderen onder schooltijd. Wilt u een broertjes/zusjes foto laten maken? Dan
kunt u zich met de kinderen om 14.30u melden in de hal.
Informatie over hoe u de foto’s kunt bestellen volgt later.

Kangoeroewedstrijd
De winnaars van de Kangoeroewedstrijd, een wereldwijde wiskundewedstrijd, van onze school
zijn bekend! Proficiat Tijn (tweede), Mattias (eerste) en Cis (derde)!!
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Vanuit de ouderraad
Avond4daagse
Wel 110 kinderen die van onze school meelopen met de avond4daagse! De avond4daagse is in
volle gang! We hebben alle kinderen die meedoen een schoolshirtje meegegeven. Zeker leuk
als ze dat de laatste dag, morgen aandoen. Wilt u het shirt na het weekend uitgewassen mee
terug naar school geven?! Het kan bij de leerkracht ingeleverd worden.
Dank!

Vanuit de omgeving
Beste ouders
Hierbij informeer ik u over Summer Camp Tilburg
De week geheel in het Engels waarbij kinderen op
een leuke en actieve manier met Engels bezig zijn.
*

Songs & Conversations

*

Arts & Crafts

*

Sport& Dance

*

English Class

Tilburg

Dit zijn de gevarieerde activiteiten waarbinnen de kinderen Engels krijgen.
Summer Camp Tilburg is er voor alle kinderen uit groep 1 tm groep 7.
Locatie:

Wijkcentrum Heyhoef, kerkenbosplaats 1, Tilburg

Data:

Maandag 25 – Vrijdag 29 juli
(Eerste week van de zomervakantie)

Voor verdere informatie & inschrijven gaat u naar:
www.summercamp.nl
Nieuw dit jaar is Junior Camp
Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra
uitdaging nodig hebben en zich alvast willen voorbereiden op
het voortgezet onderwijs.
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed
Rhijnauwen te Bunnik.
20 uur lessen Engels en een verder actief en creatief
programma eveneens geheel in het Engels.
Tot ziens op Summer Camp of junior Camp.
Best regards,
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Mr Marc
ProEnglish
Binnendelta 3J
1261 WZ Blaricum
06 81177037
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