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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 8 september t/m 22 september 2022 
 

Maandag 12 september: Promoshow Mad science 

Donderdag 15 september: Vergadering MR 

  Leesactiviteit unit 2 

Dinsdag 20 september:  Kennismakingsgesprekken unit 1 t/m 4 

  Mad science 14.45 uur 

Woensdag 21 september: Leesactiviteit unit 3 

Donderdag 22 september: Kennismakingsgesprekken unit 1 t/m 4 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 22 september 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders, 

Deze week zijn we gestart met schooljaar 2022-2023. Hopelijk heeft iedereen genoten van een 

fijne tijd. Het was in elk geval fijn om deze week weer onze Tovervogels (en hun ouders) te 

kunnen begroeten.  

We hebben afgelopen maandag gezamenlijk het schooljaar 'proostend' geopend. Dit moment 

vormde meteen de aftrap voor ons Jeelo-thema 'Zorgen voor jezelf en de ander' en de start 

van onze groepsvormende 'Gouden Weken'.  

Op de website treft u ook de schoolgids '22/'23 aan, mocht u belangstelling hebben voor een 

fysiek exemplaar, kunt u deze bij de administratie even opvragen. 

Elke oudste leerling van het gezin krijgt vandaag de informatiekalender mee naar huis. De 

informatiekalender is gevuld met alle tot nu toe bekende activiteiten die voor komend 

schooljaar al gepland staan. In de Tovergevogel (die elke 2 weken verschijnt) worden 

eventuele aanvullingen en aanpassingen steeds vermeld. 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl


 2 

  

Kortom... we zijn begonnen en we gaan er ongetwijfeld samen een fijn schooljaar van maken! 

Met vriendelijke groet, namens team de Tovervogel, 

Juan Bertrums, directeur 

Kennismakingsgesprekken 

Inmiddels heeft u een mail gehad met informatie over de kennismakingsgesprekken die over 2 

weken plaatsvinden. U kunt zich dan ook al vanaf vandaag of morgen inschrijven. 

In één van de bijlagen bij deze nieuwsbrief zit het voorbereidingsformulier voor dit gesprek.  

Fijn wanneer u dit formulier ingevuld meeneemt naar het gesprek.  

Mocht het printen niet lukken? Wij kunnen u altijd helpen en horen het dan ook graag! 

Oudertafel en Filmpje;  Mijn Kind gaat voor het eerst naar de Tovervogel  

Binnenkort komt de Oudertafel weer wekelijks samen op woensdag vanaf 8.30 u.  

De Oudertafel is bedoeld voor ouders die de Nederlandse taal nog lastig vinden. Tijdens de 

Oudertafel wordt bijvoorbeeld de nieuwsbrief van school doorgenomen. Dit gebeurt onder 

begeleiding van vrijwilligers van Contour de Twern. Als aanvulling hierop is een filmpje 

gemaakt, om ook in beeld wat meer informatie te geven aan ouders wiens kind voor het eerst 

naar school gaat: https://youtu.be/O5XqmXlzT8o 

Schoolfruit en gezonde school 

In één van de bijlagen vindt u meer informatie over het schoolfruit. 

Daarnaast zijn wij een gezonde school en hebben een ‘gezonde school vignet’. 

In de volgende nieuwsbrief geven we wat ideeën over gezond trakteren en geven we enkele 

groente- en fruittips, ook voor thuis. 

Voor nu enkele afspraken tijdens de lunchpauze :  

Lunch bestaat uit ‘gezond eten’. Geen koeken, geen snoep en geen pakjes drinken.  

Kinderen nemen een eigen afsluitbare beker mee waar melk of water in geschonken kan 

worden. De beker wordt thuis afgewassen en de lunch wordt meegenomen in lunchtrommels. 

We stimuleren kinderen om hun trommel leeg te eten, het is echter niet de 

verantwoordelijkheid van de leerkracht. Lunch dat niet opgegeten wordt, gaat niet in de 

vuilnisbak. Dit wordt mee terug genomen naar huis. Zodoende kan de hoeveelheid eten 

aangepast worden, of kunnen ouders in gesprek met hun kind.  

AVG bericht vanuit stichting BOOM 

Stichting BOOM heeft een IBP beleid. Dit staat voor informatiebeveiliging en privacy. Dit beleid 

staat op de site van Stichting BOOM (link bij organisatie) en geldt voor alle scholen van 

Stichting BOOM. Onderdeel van dit beleid is de AVG.  De algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) geldt voor de hele Europese Unie (EU) en daarmee ook voor 

basisscholen. Een voorbeeld behorend bij een school is dat de school vooraf altijd schriftelijk 

https://youtu.be/O5XqmXlzT8o
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toestemming aan ouders moet vragen als de school foto’s maakt en deelt waarop leerlingen 

herkenbaar in beeld zijn. Een klassenfoto mag niet vanzelfsprekend gemaakt en gedeeld 

worden. Hier moet toestemming voor worden gegeven. Deze toestemming vraagt de school bij 

de inschrijving van de leerling met behulp van het toestemmingsformulier (Toestemming 

Privacy). Ieder jaar kunt u als ouder overwegen om de toestemming wel/niet te verlenen. U 

kunt als ouder te allen tijde de toestemming intrekken door dit schriftelijk en/of via de mail 

aan te geven.  

Scholen mogen wel een pasfoto maken voor het gebruik binnen de school. Deze eventuele foto 

wordt toegevoegd aan het leerlingvolgsysteem. De foto dient allen voor de identificatie en 

wordt nimmer met anderen gedeeld. 

Uit ervaring weten we dat ouders en verzorgers zelf soms ook foto’s maken van activiteiten, 

denk aan een musical. We zijn niet verantwoordelijk voor het delen van deze gemaakte foto’s. 

Wel willen we u er op wijzen dat ook hier de AVG van kracht is. Het delen van beeldmateriaal 

zonder toestemming is niet toegestaan. 

Bovenstaande tekst leest best zakelijk. Onze scholen gaan zorgvuldig om met informatie en de 

privacy van u en onze leerlingen. Om dit te onderstrepen wilden we bovenstaande toch graag 

met u delen. 

Luizenpluizen 

Het afgelopen jaar hebben we i.v.m. de coronamaatregelen geen luizencontroles kunnen doen. 

Dit schooljaar willen we weer gaan starten en hiervoor hebben we per groep 2 luizenouders 

nodig. Enkele groepen zijn inmiddels al voorzien maar voor de volgende groepen zijn we nog 

op zoek naar luizenouders: 1a, 1b, 2c, 3c, 4a en 4b.  

Wat houdt het in? Na elke schoolvakantie controleer je samen met de andere luizenouder in je 

groep alle kinderen op luizen en/of neten. Als er iets gevonden wordt laten we dit de leerkracht 

weten die dit met de betreffende ouders bespreekt. Hierna plan je na 2 weken nog een 

controle. Lijkt je dit leuk om te doen? Stuur dan een email naar Carla Claassen 

(c.claassen@stgboom.nl) met hierin de groep(en) waar je wil controleren. Alvast bedankt!  

Moestuintje  

Naast de school liggen enkele moestuintjes die weer leeg komen te staan! Vindt u het leuk om 

met uw kinderen een tuintje te onderhouden? De lekkere en gezonde opbrengst is natuurlijk 

voor uzelf! Geef het door aan Carla: c.claassen@stgboom.nl 

Klassenouder 2b en 3b 

Bijna alle klassen zijn voorzien van een klassenouder. Heel fijn! 

Binnenkort stelt de klassenouder zich, via de mail aan u voor. 

Voor de klassen 2b en 3b zijn we nog op zoek naar een helpende hand!  

Vind u het leuk om iets te regelen voor de verjaardag van de leerkracht of eerste 

aanspreekpunt te zijn wanneer er vervoer geregeld moet worden? Wat meer betrokken te zijn 
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bij de school en de groep? Informatie of opgeven bij Carla: c.claassen@stgboom.nl  

 

Ik stel me even voor….. 

Beste ouders,  

Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Esmée van Riel en ik ben werkzaam voor de 

organisatie Farent. Per 5 september zal ik de taak als schakelfunctionaris binnen de tovervogel 

op mij gaan nemen.  

Je kunt bij mij terecht met vragen rondom de ontwikkeling van jou kind, vragen en zorgen 

over het gedrag van je kind, over de opvoeding en over je thuissituatie. Een 

schakelfunctionaris geeft advies, biedt ondersteuning en zoekt samen met jou, je kind en je 

sociale omgeving naar een goede oplossing. De ondersteuning is kortdurend. 

- Een eerste gesprek waarin je jouw vragen kunt bespreken. 

- Consultatie en advies over de ontwikkeling van je kind. 

- Opvoedingsbegeleiding bij echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek. 

- Indien nodig een verwijzing naar het Sociaal Team. 

- Verbindende factor tussen jou, de school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal 

en het Sociaal Team. 

Ik ben te bereiken via de Ib’er op school of via onderstaande contact gegevens. 

Telefoonnummer: 06-46768115 

E-mail: esmeevanriel@farent.nl 

Met vriendelijke groet,  

Esmée van Riel 
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Vanuit de ouderraad 
 

Een kind met een allergie?!  

Vanuit de Ouderraad (OR) proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met 

intoleranties/allergieën van kinderen. Als moeder van een dochter met een glutenintolerantie 

heb ik ervaren dat het voor het kind fijn is als hij/zij gewoon mee kan eten. Hierbij kunt u 

bijvoorbeeld denken aan wat vervangends met de Sint- en Kerstviering, Carnaval, Pasen etc. 

Het gaat om schoolbrede activiteiten waarbij de OR betrokken is in de organisatie. Individuele 

(verjaardags-)traktaties of activiteiten op klasniveau vallen hier buiten. Deze dienen te worden 

afgestemd met de leerkracht. Vaak zien we dat er een traktatietrommeltje in de klas aanwezig 

is voor gevallen waarin niet is voorzien. Graag horen we of we rekening moeten houden met 

uw kind en wat de allergie/intolerantie is. Dat kan via mail naar esther.simons@ziggo.nl of een 

berichtje naar 06-27139626. Let op: ook indien u al eerder heeft aangegeven graag opnieuw 

een mail, zodat er ieder jaar een actueel overzicht is. We nemen dan per activiteit contact met 

u op en zorgen in overleg met u voor een passend alternatief voor uw kind. Namens de 

Ouderraad, Esther Simons 

 

Vanuit de omgeving 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!  

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Tovervogel, 

waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.  

Maandag verzorgen we een promo show in de school voor deze kinderen. De kinderen gaan 

tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De 

lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende 

leerhouding. Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 

beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en 

conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les 

krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 

experimenteren. De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.  

Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten) Op dinsdagen vanaf 20 september. 

Inschrijven en verdere info over o.a. de kosten kan via inschrijven.mad-science.nl  

Inschrijftermijn loopt tot en met: 16-9-2022 

 

                    Opening Nationale Sportweek               

Op vrijdagavond 16 september openen we de Nationale Sportweek met Discoskaten en 

skeeleren. De DJ zorgt voor de muziek en er zal voor iets lekkers gezorgd worden.                            

       Wanneer: 16 september 19.00 – 21.00 uur. 
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                                            Voor wie: iedereen is welkom! Kom gezellig met je vriendjes of vriendinnetjes. 

Ouders, opa’s en oma’s en/of andere belangstellende mogen ook een kijkje komen nemen. 

            Kosten: GRATIS!! 

     Waar: Schoolplein Basisschool de Tovervogel. 

        Belangrijke informatie: 

- Deelname is op eigen risico. 

- Iedereen moet zijn eigen spullen, zoals skeelers, skateboards en bescherming meenemen. 

     Meer informatie is binnenkort te lezen op onze website www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl  

 

        Schooltrefbaltoernooi           

Op woensdagmiddag 21 september vindt er een Schooltrefbaltoernooi plaats. Lijkt het je leuk 

om een potje trefbal te spelen tegen teams van andere scholen, dan is dit je kans! Zoek elkaar 

op en maak een team van 7 tot maximaal 10 spelers. Zorg dat een teambegeleider (ouder, 

leerkracht, buurman-/vrouw, oom/tante) vindt die jullie kan begeleiden en schrijf je in 

via www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/Activiteiten/Schooltrefbaltoernooi.  

       Wanneer: 21 september 13.00 tot +/-15:30 uur. 

             Voor wie: kinderen uit de groepen 5-6 en groepen 7-8. Ouders, opa’s en oma’s en/of 

andere belangstellende zijn natuurlijk welkom om aan te komen moedigen! 

            Kosten: GRATIS!! 

     Waar: Sporthal Den Donk in Oisterwijk 

        Belangrijke informatie: 

- Het team moet uit minimaal 7 tot maximaal 10 spelers bestaan. 

- Er moet een teamleider aanwezig zijn die jullie ondersteunt. 

- Oefen vast met elkaar door een potje trefbal te spelen tijdens de gymles of het buitenspelen. 

     Meer informatie vind je op onze website www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of vraag het de 

Beweegcoach Jeugd (Linda, Marian, Mariska, Mirjam of Paula). 

 

http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/
http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/Activiteiten/Schooltrefbaltoernooi
http://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/
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