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Agenda 21 juli t/m 8 september 2022
Vrijdag 22 juli:

Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.

Maandag 25 juli:

Start zomervakantie

Maandag 5 sept:

De 1e schooldag van het nieuwe schooljaar
Jeelo opening ‘Zorgen voor jezelf en anderen’

Dinsdag 6 sept:

Ouderraadvergadering

Woensdag 7 sept:

Start schoolfruit

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 8 september

Vanuit school
Beste ouders/verzorgers,
In deze laatste Tovergevogel van schooljaar 2021/2022 de laatste info en berichten. U
ontvangt ook de informatiekalender digitaal. In het nieuwe schooljaar wordt deze, voorzien
van de laatste updates, meegegeven aan de oudsten van het gezin.
Deze week hebben we onze leerjaar 8 Tovervogels uitgezwaaid en hen met een mooie basis op
zak het allerbeste voor de toekomst gewenst. Morgen begint om 12.00 uur de zomervakantie
en zwaaien we alle Tovervogels uit om te gaan genieten van een hopelijk fijne zomervakantie.
Wij danken u als ouders voor het afgelopen jaar; voor uw hulp, inzet en vertrouwen! Op
maandag 5 september hopen we iedereen weer te mogen begroeten. In de week voorafgaand
zult u, indien noodzakelijk, de laatste actuele informatie voor de start van het schooljaar
2022/2023 ontvangen. Fijne vakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
mede namens Team de Tovervogel,
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Juan Bertrums, directeur

Klassenouders
Voor het nieuwe schooljaar zijn we bijna rond!
Alleen voor 1A, 2A en 4A zijn we nog op zoek naar een klassenouder.
Meer informatie of aanmelden bij Carla: c.claassen@stgboom.nl
Dank ouders!
Alle kinderen hebben de afgelopen week een attentie voor de ouders meegekregen.
Heeft u dit zakje niet ontvangen van uw kind(eren)?
Dat is erg jammer! Mocht het zo zijn dat u niks gekregen heeft, mag u uw kind(eren) daarop
aanspreken.

EU schoolfruit
Ook het komende schooljaar zijn we ingeloot voor het schoolfruit.
Na de vakantie, deze keer meteen, zullen de kinderen op woensdagen, donderdagen en
vrijdagen fruit krijgen vanuit dit EU programma.
Later volgt hier meer informatie over.

Vanuit de omgeving
Schooltrefbaltoernooi
Naast deze nieuwsbrief ook nog 2 bijlagen over dit toernooi vanuit Natuurlijk gezond
Oisterwijk.
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