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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 14 juli t/m 21 juli 2022 
 

Vrijdag 15 juli: MijnRapportfolio unit 2, 3 en 4 

 Musicalvoorstelling unit 1 

 Jeelo sluiting 

Maandag 18 juli: Musicalvoorstelling voor de helft van de kinderen 

 Musicalavond voor ouders, 4a en 4b 

Dinsdag 19 juli: Musicalvoorstelling voor de helft van de kinderen 

 Musicalavond voor ouders, 4c en 4d 

 Klassenlunch 3b (gewonnen met een leesproject)  

Woensdag 20 juli: Afscheid kinderen leerjaar 8 

Donderdag 21 juli: Kinderen leerjaar 8 vrij 

Vrijdag 22 juli: Kinderen leerjaar 8 vrij 

 Alle andere kinderen om 12.00 uur vakantie!  

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 21 juli. 

Volgende week de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Schooljaar 2021/2022 nadert het einde; de zomervakantie staat voor de deur. Afgelopen 

vrijdag heeft het team tijdens de laatste studiedag van dit schooljaar al hard gewerkt aan 

inhoudelijke en organisatorische zaken m.b.t. het nieuwe schooljaar. Gisteren hebben de 

groepen aan de ouders hun zang/danstalenten getoond, als dank voor de samenwerking, inzet 

en hulp van dit schooljaar. Wat was het leuk om zoveel ouders te zien, iedereen heeft er 

zichtbaar van genoten! 
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Komende week staat in het teken van afronding en afscheid. Morgen is via 'MijnRapportfolio' 

weer het nieuwe rapport in te zien, goed om met uw kind(eren) samen naar te kijken. Mocht u 

nog iets willen bespreken, neem dan even contact op met de leerkracht. 

De première van 2 fantastische musicalvoorstellingen vindt maandag en dinsdag plaats voor 

de ouders. Daar aan vooraf kijken alle groepen alvast naar wat voor moois de leerlingen van 

leerjaar 8 hebben ingestudeerd; het worden ongetwijfeld prachtige voorstellingen. Woensdag 

nemen we samen afscheid van onze leerjaar 8-leerlingen en 'vegen we ze de school uit'. 

Vrijdag is ook de laatste werkdag van juf Marielle en meneer Bram op onze school,. Wilt u hen 

nog even gedag zeggen, dan kan dat vrijdag om 12 uur. Met de groep(en) en het team nemen 

we uiteraard ook afscheid van hen. 

Het wordt dus nog een drukke week en ook wordt het warm; door vooraf uw kind in te (laten) 

smeren en een extra flesje water mee te geven, komen we deze laatste week samen goed 

door.  

Volgende week volgt er nog een allerlaatste nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, mede namens Team de Tovervogel, 

Juan Bertrums, directeur 

Lezen op De Tovervogel 

We hebben onlangs een leesonderzoekje gedaan bij de kinderen.  

Vragen als: 

Ga je weleens naar de Bibliotheek? Weet je hoe je boeken moet vinden? Hoeveel lees je en 

wat lees je dan? Daaruit is gebleken dat we hier en daar nog wel wat winst kunnen behalen. 

Komend schooljaar zetten we in iedere unit momenten vast op de kalender waarop onze 

leesconsulent Grietje Zemering, vanuit de bibliotheek, leesactiviteiten met de kinderen gaat 

doen.  

Grietje zal een bekend gezicht in de school gaan worden. 

MijnRapportfolio 

Op vrijdag 15 juli wordt het rapport geopend in MijnRapportfolio voor unit 2 t/m 4. U kunt dan 

alle onderdelen van MijnRapportfolio van dit schooljaar weer inzien. 

Wij willen bij u de volgende punten nog onder de aandacht brengen. 

· Als u voor het eerst MijnRapportfolio wilt inzien moet u eerst een account aanmaken. Op de 

website van onze school staat hiervoor een brochure MijnRapportfolio, te vinden bij downloads. 

· De startpagina van uw kind is alleen zichtbaar als u het onderdeel 'Zo zien wij jou thuis' heeft 

ingevuld. Nadat u deze heeft ingevuld moet u op de klaartoets drukken en krijgt u de gehele 

pagina te zien. 

· Bij alle onderdelen is te zien of een kind vooruit, dan wel achteruit gegaan is, in vergelijking 

met het voorgaande rapport. Dit is zichtbaar gemaakt met een pijltje omhoog, een bolletje 
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(gelijk) en een pijltje naar beneden. 

· Het rapport is gebaseerd op de methodetoetsen en de observaties uit de klas, dus niet op de 

Cito resultaten. 

· De school geeft geen rapporten op papier mee. U heeft wel de mogelijkheid om 

MijnRapportfolio te downloaden en uit te printen. Let op! Alle schoolverlaters kunnen uiterlijk 

t/m 31 juli MijnRapportfolio uitprinten, hierna is dit niet meer mogelijk. 

· Bij vragen kunt u terecht bij de leerkracht. 

Klassenouders 2022 – 2023 

We kijken vast vooruit naar het nieuwe schooljaar. 

Voor de stamgroepen 1A, 1B, 2A, 3C en 4A van volgend jaar zijn we nog op zoek naar 

klassenouders. 

Vind je het leuk om de leerkracht een handje te helpen? Het eerste aanspreekpunt te zijn voor 

de leerkracht wanneer er hulp nodig is met bijvoorbeeld het regelen van vervoer voor een uitje 

of een knutselopdracht? Om voor de verjaardag van de leerkracht iets leuks te regelen? 

Laat het weten aan Carla: c.claassen@stgboom.nl  

Mocht je er vragen over hebben, laat het Carla ook weten. 

We zijn heel blij met jullie hulp!! 

Fruit snijden 2022 – 2023 

Ook hierbij kijken we al enkele weken vooruit. Wederom zijn we weer ingeloot bij het EU 

schoolfruitprogramma en krijgen we een aantal weken per jaar schoolfruit.  

Deze keer wordt dit de eerste schoolweek al opgestart! Hierover krijgt u later meer informatie.  

We zijn nog op zoek naar een aantal ouders die een handje zouden kunnen helpen wanneer er 

fruit gesneden en verdeeld moet worden. Dit zal dan op woensdagen en/of vrijdagen om  

8.30 uur zijn. Een aantal dagen ervoor krijgt u van Carla de vraag mocht het nodig zijn.  

Fijn om een aantal ouders ‘klaar te hebben staan’ wanneer het nodig is! 

Mocht u zin en tijd hebben om zo nu en dan eens te kunnen helpen met een aantal andere 

ouders: laat het Carla weten: c.claassen@stgboom.nl  

Help! Doe jij ook mee? 

Zo klinkt de hulpkreet van Jimmy uit 3b. 

Wij kunnen niet anders dan dit in de nieuwsbrief plaatsen en hopen dat we samen iets kunnen 

doen. 

 

Mijn zusje is super ziek. Haar beenmerg is kapot en wordt nooit meer beter. 

We hebben dus donoren nodig. 

We organiseren een actie om statiegeldflesjes/-bonnetjes op te halen. 

Het geld dat wij ophalen gebruiken wij om mijn zusje beter te maken en doneren wij aan het 

centrum Matchis, voor stamceldonoren. 
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Jimmy en zijn familie willen zoveel mogelijk statiegeldbonnen ophalen. Het zou echt super zijn 

als u daaraan meedoet. U kunt de bonnen inleveren tot en met 22 juli op school, in de 

brievenbus van de ouderraad in de hal.  

 

Zie ook het bericht: 

https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/07/statiegeldactie-voor-oisterwijkse-

bobbi/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

Basket 

We hebben voortaan een basket op het schoolplein! 

 

Vanuit de ouderraad 
 

Herhaalde oproep! Coördinator luizencontrole gezocht! 

Voor aankomend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuwe 

coördinator voor de luizencontroles. 

Wat houdt dit in? 

· Luizenouders werven aan het begin van het schooljaar en 

deze bij de klassen inplannen. 
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· 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. 

 

 

 

 


