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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 22 september t/m 6 oktober 2022 
 

Donderdag 22 september: Kennismakingsgesprekken  

Maandag 26 september: Start Week tegen pesten 

Dinsdag 27 september:  Naschoolse cursus Mad science 14.45u 

Woensdag 28 september: Start Kinderpostzegelactie unit 4 

  Introductie in alle klassen over de Run voor Kika 

  Vergadering GMR 

Dinsdag 4 oktober:  Opening kinderboekenweek 

  Naschoolse cursus Mad science 14.45u 

Woensdag 5 oktober:  Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 6 oktober 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Luizenpluizers 

We zijn nog steeds op zoek naar ouders die een handje willen helpen bij het luizenpluizen. Na 

iedere vakantie, samen met enkele andere ouders, de kinderen even controleren?!  

Het is vaak zo gebeurd! Meld je aan bij Carla: c.claassen@stgboom.nl  

 

Kinderboekenweek, kleedjesmarkt 

Dinsdag 4 oktober openen we met alle kinderen de kinderboekenweek. Deze opening is alleen 

voor de kinderen van de school. Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar Gi-ga-groen!  

 

Woensdag 12 oktober is er weer de kleedjesmarkt op het schoolplein (en bij slecht weer in de 

school). Unit 2 t/m 4: Vanaf maandag 10 oktober mogen de kinderen boeken van thuis mee 

naar school nemen (dit zijn boeken die ze niet meer lezen of niet leuk meer vinden). De 

kinderen nemen zelf ook een kleedje/doek mee (in een plastic tas met naam erop) om hun 
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boeken op te leggen. Alle boeken worden voor 20 eurocent verkocht. Ook is het mogelijk om 

zelf “nieuwe” boeken te kopen, eveneens voor 20 eurocent. De kinderen mogen samen met 

een klasgenoot, broertje of zusje een kleedje delen. Wij proberen met de kleedjesmarkt het 

leesplezier te stimuleren. Op dinsdag 11 oktober mogen alle kinderen geld meenemen. Liefst 

muntjes van 20ct. En eventueel wat klein wisselgeld.  

Unit 1: Alle kinderen van de kleutergroepen brengen op dinsdag 9 oktober één muntje van 

20ct. mee en leveren dit in bij de juf. Tijdens de kleedjesmarkt loopt een leerling van de 

bovenbouw met twee kleuters een ronde en mogen ze van hun muntje een boekje kopen. 

Ouders: u bent van 11.15 uur tot 11.45 uur van harte welkom om ook eens te komen kijken 

en kopen. Alle boekjes zijn voor u ook 20 eurocent. We zien u graag!  

Run voor Kika 

Het goede doel van dit schooljaar: Kika! Stichting Kinderen kankervrij! 

Komt u op woensdag 19 oktober vanaf 9.30 uur uw kinderen aanmoedigen?! We gaan rondjes 

lopen bij de kiosk voor het gemeentehuis. Een fantastische afsluiting van het thema: Zorgen 

voor jezelf en anderen. De kinderen krijgen er volgende week alles over te horen in de 

klassen. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

Jeelo  

We hebben alweer bijna 3 weken achter de rug in dit nieuwe schooljaar. De ‘gouden weken’ 

zoals we de eerste weken in het schooljaar ook wel kunnen noemen. Het maken van regels, 

elkaar leren kennen en een groep gaan vormen. Komende week is het ‘de week tegen pesten’. 

Dit past uiteraard prima in het Jeelo thema ‘Zorgen voor jezelf en de anderen’. Er zal dan ook 

in de klassen aandacht aan besteed worden. 

Ouderpanel 

Graag willen we ook dit jaar weer een ouderpanel organiseren, want we vinden het belangrijk 

om met ouders in gesprek te blijven over wat hun ervaringen zijn met betrekking tot algemene 

schoolzaken. De data voor komend jaar zijn: 19/10, 25/01 en 17/05. 

In een informeel gesprek met directie en een aantal ouders worden ook door ouders vooraf 

ingebrachte agendapunten besproken. We starten om 8.30 en praten ongeveer een uurtje met 

elkaar. 

We zijn op zoek naar ouders die hier aan deel willen nemen, weet u van harte welkom! Als u 

interesse heeft, stuur dan voor 7/10 even een email naar Juan; j.bertrums@stgboom.nl 
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De stagiaires stellen zich aan u voor. 

Mijn naam is Bruno en ik ben 18 jaar. Dingen 

die mogelijk interessant zijn om over mij te 

weten zijn dat ik erg energiek ben. Ik hou ervan 

om actief bezig te zijn denk aan sporten en 

kleine periodes van bewegen. Ik hou ervan om 

op avontuur te gaan in het buitenland en om dit 

te delen met mensen om me heen. De reden 

waarom ik voor een lerarenopleiding heb 

gekozen is omdat ik graag mijn leuke ervaring 

van de basisschool wil delen met kinderen die 

ook op de basisschool zitten. Ik loop stage in 

4A. 

 

Hoi! ik ben Kim (18 jaar). Ik zit in het eerste jaar 

van de Pabo bij Fontys Tilburg. En mag dit jaar 

stagelopen op BS de tovervogel in 1A. Mijn stage 

dagen zijn op maandag en dinsdag, maar soms 

hebben zal ik er ook een hele week zijn. 

Naast school doe ik ook andere dingen, zoals 

Werken bij de Efteling. 

Ook heb ik een lange tijd de welpen begeleid bij 

scouting. En ik pas regelmatig op bij mijn 

overburen. 

In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om naar muziek te luisteren of deze tijd te besteden met 

mijn vriend. Ik kijk er erg naar uit om kennis te maken met de leerlingen en er een super leuk 

en leerzaam jaar van te maken. 

 

 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Maud van Gulik, 22 jaar. 

Ik hou van hockeyen bij MCHUdenhout, kletsen en sushi 

eten. 

Dit schooljaar mag ik gaan afstuderen bij Wesley in de 

klas 3C, ik heb er heel veel zin in! 

Wie weet tot snel! 
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Hoi, 

Ik ben Ilse van Roessel. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in 

Haaren. Het afgelopen jaar heb ik mijn Propedeuse gehaald op 

de PABO in Tilburg en ik zit nu dus in mijn 2de jaar. Ik speel 

tennis, speel dwarsfluit en ik vind het leuk om iets met 

vriendinnen te doen. Voor vragen ben ik altijd aanspreekbaar 

en ik heb vooral veel zin om stage te komen lopen op de 

Tovervogel in 2B. 

 

 

 

Mijn naam is Shannon Rovers. Ik ben 28 jaar oud en ik woon in Vught 

samen met mijn vriend en onze twee katjes. Ik heb eerst psychologie 

gestudeerd en nu neem ik graag alles wat ik daar geleerd heb mee naar de 

pabo. Als ik niet aan het studeren ben kan je mij rond zien fietsen in het 

oranje om de maaltijden van thuisbezorgd te bezorgen. In mijn vrije tijd 

ben ik graag aan het koken en aan het bakken. Ook houd ik enorm van een 

goed boek of een gave videogame. Ik kijk er naar uit om met iedereen een 

gezellige en leerzame eerste stage te starten in 1B.   

 

Hoi! Mijn naam is Roy Schults en ik ben 21 jaar oud. 

Ik woon mijn hele leven al in Tilburg en sinds 2 jaar 

ook op kamers. Buiten school ben ik vaak te vinden 

als bezoeker én medewerker in de bioscoop. Verder 

onderneem ik ook graag leuke en actieve dingen met 

vrienden en sport.  

Na het behalen van mijn MBO 4 Vormgeving diploma 

wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging! Ik kijk er 

heel erg naar uit om hier het komende jaar rond te 

lopen en op een creatieve en zinvolle wijze lessen te 

gaan geven. Je vindt me in 4B. 
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Vanuit de ouderraad 
 

Ouderbijdrage 2022 – 2023 

Vanuit de ouderraad (en met goedkeuring van de MR) is besloten de ouderbijdrage met ingang 

van dit schooljaar te verhogen. De nieuwe ouderbijdrage zal 27,50 euro zijn (5 euro meer dan 

vorig jaar). 

De ouderraad heeft de afgelopen 10 jaar de bijdrage niet verhoogd. De inflatie over deze jaren 

bedroeg ruim 20% (hierin is de huidige hoge inflatie nog niet meegenomen). Geconfronteerd 

met alsmaar stijgende kosten heeft de ouderraad een forse bezuiniging op de budgetten van 

komend schooljaar doorgevoerd, maar zien wij ons daarnaast ook genoodzaakt een extra 

bijdrage van ouders te vragen. 

Ook komend schooljaar zullen wij op deze manier bijvoorbeeld weer het schoolreisje, de 

sinterklaasviering en de kadootjes en traktaties op andere feestdagen kunnen verzorgen voor 

alle kinderen van de tovervogel. 

Wij hopen dan ook op uw begrip voor de verhoging. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen 

met leden of met de penningmeester van de ouderraad. 

 

Ouders van kinderen met een gezinsinkomen onder het sociaal minimum (120% van het 

minimumloon) kunnen bij stichting Leergeld terecht voor de vergoeding van de ouderbijdrage. 

Voor alleenstaande ouders is de norm 1614,95 en voor gehuwden/samenwonenden is de norm 

1794,39 per maand. Je kunt de aanvraag hier 

invullen: https://www.leergeld.nl/oisterwijk/doe-een-aanvraag/#direct-aanvragen  

Vind u het invullen van het formulier lastig? Stichting Leergeld helpt u graag en is te bereiken 

via het contactformulier op de site of via 06-39703638. 

 

Volgende week ontvangt u een brief met de gegevens en de QRcode. 

Dank vast voor uw bijdrage! 

 

Hieronder laten we op een gezellige wijze zien wat wij dit schooljaar allemaal weer gaan 

organiseren met elkaar. Interesse om mee te denken en regelen?! 

Laat het onze voorzitster weten! 

Hanneke Withaar, hanneke_v_erp@hotmail.com  

 



 6 

 

 

 

 



 7 

 

Vanuit de omgeving 
 

Taalcafé Bibliotheek Oisterwijk 

Iedere dinsdag van 15.30-16.30u is er voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar het Taalcafé. 

Je kunt hieraan deelnemen. Ga op die tijd naar de bibliotheek. 

 

Voor iedereen die graag beter Nederlands wil leren spreken én Oisterwijkers die het leuk 

vinden om nieuwe inwoners hierbij op weg te helpen. 

 

 

 


