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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 30 juni t/m 14 juli 2022 
 

Woensdag 6 juli: Vakantielezen in unit 2 

Donderdag 7 juli: Middag van de leerlingenraad 

Vrijdag 8 juli: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 12 juli: Doorschuifuurtje 

Woensdag 13 juli: Ouderochtend 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 14 juli 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Schoolfoto’s 

Vandaag krijgen de kinderen een inlogkaart mee van de fotograaf. Tot 12 juli kunt u de 

bestelling gratis op school laten leveren (behalve canvassen en posters). In de laatste week zal 

dit op school geleverd worden. Wilt u niet wachten tot de laatste week, dan kunt u zelf ook 

kiezen voor levering op uw huisadres. 

 

Gevonden voorwerpen 

De bak met de gevonden voorwerpen ligt weer vol! 

Tot en met donderdag 7 juli liggen de voorwerpen uitgestald in de hal van de school. Fijn als u 

een kijkje komt nemen. Na donderdag gaan de spullen weg.  

Ouderochtend 

Heeft u inmiddels een uitnodiging gehad? Woensdag 13 juli van 10.30 tot 12.00 uur willen we 

alle ouders uitnodigen en danken voor weer een bijzonder jaar. Onder het genot van een kopje 

koffie of thee zullen alle kinderen u verrassen en kunt u samen een praatje maken. Bij droog 

weer houden we de ouderochtend op het plein. We zien u graag!  

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl


 2 

Middag van de leerlingenraad 

Donderdagmiddag 7 juli mogen wij een gezellige middag organiseren. We hebben zelf bedacht 

dat er in veel lokalen iets leuks te doen is en de kinderen van unit 2, 3 en 4 zelf mogen 

rondlopen. In de hal is er een talentenjacht. Veel kinderen hebben zich al ingeschreven! 

Unit 1 komt kijken naar alle optredens.  

We zijn nog druk bezig om alles goed te regelen en te overleggen met de juffen en meesters.  

Sophie, Eva, Teun, Pepijn, Hassen, Jip en Robin 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Een super prestatie! 

Wat was het toch een feest, met zoveel kinderen en ouders samen de Avond4daagse lopen!  

Deze foto zegt al genoeg.  

Proficiat Tovervogels! 

Een mooie prijs voor de school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coördinator luizencontrole gezocht!  

Voor aankomend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator voor de 

luizencontroles.  

Wat houdt dit in? 
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• Luizenouders werven aan het begin van het schooljaar en deze bij de klassen 

inplannen.  

• Voor elke schoolvakantie een reminder sturen naar de luizenouders om een afspraak in 

te plannen voor het pluizen.  

• Aanspreekpunt zijn bij vragen vanuit de luizenouders. 

• Afspraken up to date houden en afstemmen met de school.  

Geen hele tijdrovende klus maar wel een leuke!  

 

Wil jij dit volgend jaar doen? Stuur dan een email naar hanneke_v_erp@hotmail.com.  

 

 
 

 

Vanuit de omgeving 
 

Knetters 

 

Dit jaar wordt voor de twaalfde keer het 

Kinderboekenfestival Knetters georganiseerd. Deze 

vindt plaats in de Spoorzone in Tilburg op zondag 17 

juli van 13.00 tot 17.00 uur. Deze datum sluit aan bij 

het belang van vakantielezen, net voordat de kinderen- 

en hun ouders- op vakantie gaan en er dus gelezen 

moet worden om terugval te voorkomen. 

Het programma is om weer blij van te worden. Een 

heus festival in de hele Spoorzone. Naast schrijvers 

(waaronder Paul van Loon), illustratoren, muziek en knutselen is er dit jaar ook een 

programmaonderdeel voor ouders; Meester Mark (die van 'De grappigste taalfoutjes uit de 

klas’) verzorgt workshops. 

Wil je nog meer leuke boekentips en spannende activiteiten doen? Doe dan ook mee aan 

Digiknetters. Kijk op de website van Knetters https://knettersfeest.nl/ voor het Digiknetters 

aanbod. Kaarten voor dit Knetterfeest zijn te verkrijgen via https://knettersfeest.nl/ De kosten 

voor een ouder en 1 kind zijn €11. Kijk op de site voor nog meer informatie. 

Alvast een fijne vakantie en blijf lezen! 

Bibliotheek Midden-Brabant 
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