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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 6 oktober t/m 20 oktober 2022 
 

Dinsdag 11 oktober: Unit 2 bezoek Tiliander 

 14.45u naschoolse cursus Mad science 

Woensdag 12 oktober: Kleedjesmarkt 

Maandag 17 oktober: Uiterlijke inleverdag € Kika 

Dinsdag 18 oktober: 14.45u naschoolse cursus Mad science 

Woensdag 19 oktober: Run voor Kika 

 Ouderpanel 

Donderdag 20 oktober: Voorleesworkshop klassenwinnaars unit 4 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 20 oktober 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Leerlingenraad 

Hoi wij zijn van de leerlingenraad. Wij zullen hier 

vertellen wat het inhoudt. 

Nou, de leerlingenraad is gemaakt voor ideeën van 

kinderen. De leerlingenraad heeft voor hun klas een 

ideeënbus gemaakt. Daar kunnen ideeën in van kinderen 

uit de klas. Misschien kunnen hun wensen wel in 

vervulling gaan! 

We vergaderen een aantal keer per jaar en kunnen 

misschien aan het einde van het jaar wel een leuke 
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middag organiseren! 

Groetjes de leerlingenraad 2022-2023 

Sam , Guus, Jelle, Hassen, Robin, Hannah en Jip 

Kleedjesmarkt 

Afgelopen dinsdag hebben we op een leuke, dansende manier de kinderboekenweek geopend. 

In de vorige nieuwsbrief heeft u alle informatie al kunnen lezen over de kleedjesmarkt van 

aanstaande woensdag. In het kort: 

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

school nemen. Ze nemen een kleedje/doek mee.  

Dinsdag 11 oktober mogen alle kinderen geld meenemen. Liefst muntjes van 20ct. En 

eventueel wat wisselgeld.  

Unit 1: Alle kinderen van de kleutergroepen brengen op dinsdag 11 oktober één muntje van 

20ct. mee en leveren dit in bij de juf.  

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! 

 

Sponsorloop voor KiKa op woensdag 19 oktober   

Beste ouders en kinderen ,   

Onze school gaat samen met initiatiefneemster Soraya Hermsen-Schut 

een sponsorloop organiseren om geld in te zamelen voor KiKa (Stichting 

Kinderen Kankervrij).   

Soraya Hermsen-Schut is de mama van Joep (unit 1, groep 1A) en Tijn 

(unit 2, groep2B) en zij zal op 9 september 2023 de marathon van 

Patagonië gaan lopen voor KiKa. Elk jaar loopt zij een marathon en 

probeert ze zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. Zij heeft onze school uitgedaagd om 

ook te gaan hardlopen voor KiKa en dat gaat gebeuren op woensdag 19 oktober, als 

onderdeel van de thema afsluiting ‘Zorgen voor jezelf en anderen’. De groepen rennen volgens 

een tijdschema en natuurlijk zouden wij het heel leuk vinden als u de kinderen komt 

aanmoedigen. We gaan een rondje rennen op het Lindeveld (een rondje om de kiosk voor het 

oude gemeentehuis van Oisterwijk). De opbrengst van deze sponsorloop zal 100% naar KIKA 

gaan.  

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest al 81% van 

deze kinderen maar dat moet en dat kán beter. Kika streeft ernaar dit percentage te verhogen 

naar 100%  
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Aandachtspunten:   

• De kinderen krijgen vandaag een sponsorlijst mee waar vrienden, familie en/of buren 

op in kunnen schrijven hoeveel zij willen sponsoren. Dit is het sponsoren van een vast 

totaal bedrag. Het is mogelijk om contant te sponsoren of via een QR-Code (zie 

sponsorformulier)  

• Het sponsorformulier met het geld leveren de kinderen uiterlijk maandag 17 Oktober in 

bij hun leerkracht.   

• De kleuren van KiKa zijn paars en oranje misschien is het leuk om een shirt in deze 

kleuren te dragen. Dat is uiteraard niet verplicht. Sportieve kleding en schoenen is wel 

aan te raden! 

Tijdschema voor deze dag:   

De kinderen van unit 1 en 3 starten om 9.30 uur, na een warming up, met de loop.  

De kinderen van unit 2 en 4 starten om 10.00 uur, ook na een warming up, met de loop.  

Wanneer alle kinderen hebben gelopen zal de Kikabeer de cheque met het opgehaalde bedrag 

onthullen in de kiosk.  

Wij hebben ontzettend veel zin in deze activiteit en zijn ervan overtuigd dat de kinderen er 

veel plezier aan gaan beleven. Laten we er samen een geweldige dag van maken met een 

mooie opbrengst voor KiKa.  

Met sportieve groet,   

Carla Claassen  

Soraya Hermsen-Schut (namens Run for KiKa Marathon)  

 

Gezonde school 

 

In de komende 

nieuwsbrieven sturen we u 

steeds enkele leuke en 

interessante tips en 

weetjes over gezond leven 

en eten. Met vooral de 

aandacht voor ‘Trommel 

zonder rommel’.  
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Vanuit de medezeggenschapsraad 
 

Het nieuwe MR lid stelt zich voor. 

Mijn naam is Marloes Verdonschot, moeder van Tijn (unit 3). Sinds dit schooljaar mag ik in de 

MR meedenken en meebeslissen over het beleid van de school en een klankbord zijn rondom 

lopende onderwerpen. 

Doordat ik werkzaam ben, binnen een kindcentrum, ben ik betrokken bij allerlei schoolse 

zaken.  In de MR van De Tovervogel kan ik juist meedenken vanuit ouderperspectief, wat ik 

ontzettend leuk vind. 

 

Samenvatting MR vergadering september 2022 

In deze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar zijn er verschillende onderwerpen aan 

bod gekomen. 

Zo heeft Juan in het kort verteld hoe het nieuwe jaar gestart is, met een bijna sluitende 

formatie.  

We hebben uitgebreid stil gestaan bij de inspectie die plaats zal vinden in september. Punten 

waarop geïnspecteerd worden zijn o.a, Hoe staat het met het pedagogisch-didactisch 

handelen? Is er een stelsel van kwaliteitszorg? Daarnaast is bijvoorbeeld het thema 

'burgerschap' een belangrijk inspectie item. 
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Ook is in het MR overleg gesproken over de verkeersveiligheid rondom de school.  

Het puntje 'gezonde school' is ook uitvoerig aan bod gekomen. Komende tijd zal hier, vanuit 

school, weer meer aandacht aan besteed gaan worden. 

 

Vanuit de omgeving 
 

Afscheid Juffrouw Toke Humankind 
TOKE GAAT MET PENSIOEN 

Vrijdag 14 oktober is Toke haar laatste werkdag op de peuteropvang. Daarna gaat ze genieten 

van haar welverdiend pensioen.   

Voor deze gelegenheid willen we jullie uitnodigen om vrijdag 14 oktober van half 5 tot half 7 , 

Toke de hand te komen schudden en haar een fijne toekomst toe te wensen. 

 

Kinderboekenweek 
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