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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 20 oktober t/m 10 november 2022 
 

Maandag 24 oktober  

t/m vrijdag 28 oktober:  Herfstvakantie 

Dinsdag 1 november:  Naschoolse Mad science cursus 14.45u 

  Jeelo opening ‘Leren van personen van vroeger’ 

Donderdag 3 november: Finale voorleeswedstrijd 

Vrijdag 4 november:  Bezoek natuurmuseum unit 1 

Dinsdag 8 november:  Bezoek Rijksmuseum unit 3 

  Ouderraadvergadering  

Woensdag 9 november:  Leesactiviteit unit 1 

  Kijkje in de klas 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 10 november 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Als school zijn we altijd bezig met de ontwikkeling van ons onderwijs. Tijdens recente 

studiedagen en teamvergaderingen hebben we gekeken hoe we ons onderwijsaanbod nóg 

beter kunnen afstemmen op wat onze leerlingen nodig hebben.  

De komende periode zullen we ons dan ook vooral focussen op de kernvakken 

(lezen/rekenen/taal), waarbij we blijven zorgen voor een balans in het aanbod in kernvakken 

en de overige vakken. Ook maken we hierbij de afweging welke activiteiten groepsoverstijgend 

en welke in stamgroepen worden aangeboden.  

We kijken daarnaast naar het goed benutten van de beschikbare onderwijstijd, hoe ziet de 

leeromgeving eruit, welke materialen zijn er (extra) nodig, welke activiteiten kunnen we 

mailto:info.detovervogel@stgboom.nl


 2 

(leerzaam én leuk) combineren en hoe kan de leerkracht hierbij zo goed mogelijk handelen. 

We maken ook steeds een gedegen afweging welke projecten van buitenaf wel/niet 

betekenisvol passen bij ons onderwijs. Dit alles heeft als doel om efficiënter en 

opbrengstgerichter te werken en dit wordt uiteraard steeds geëvalueerd.  

Deze eerste periode van schooljaar 2022/2023 sluiten we nu af met de herfstvakantie. Langs 

deze weg wensen we iedereen een hele fijne week toe!  

Met vriendelijke groet, namens Team de Tovervogel, 

Juan Bertrums 

Kijkje in de klas 

We willen alle ouders uitnodigen eens een kijkje in de klas van uw kind te komen nemen. 

Gewoon om eens de sfeer te komen proeven en te kijken hoe uw kinderen de dag openen 

en/of sluiten.  

Dit kunt u doen op woensdag 9 november, het eerste of het laatste kwartier van de dag of op 

vrijdag 11 november, het eerste of het laatste kwartier van de dag.  

Luizencontrole 

Na de herfstvakantie zal er in iedere klas weer een luizencontrole plaatsvinden. 

Dank alle luizenpluizende hulpouders!  

Run voor Kika 

Wat een fantastische run was het!  

Het was geweldig sportweer, alle kinderen waren super fanatiek, er was gezellig en 

aanmoedigend publiek en de Kika beer werd veel geknuffeld! 

De kinderen hebben maar liefst €4913,40 opgehaald. De school maakt er een mooi rond 

bedrag van €5000 euro van. BEDANKT! 

https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/10/vijfduizend-euro-opgehaald-voor-kika-door-

kinderen-tovervogel/  

Wij stellen ons even voor ……. 

Hallo allemaal, 

Wij zijn Demi van Gestel en Jasper van den Oetelaar en zijn beide 18 jaar oud. Wij komen het 

komende jaar gymles geven op school. Wij lopen hier stage voor onze opleiding Sport en 

bewegen, buurt en onderwijs in Tilburg.  

Wij hebben super veel zin in het aankomende jaar!  
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Veilig weer naar school ‘AAN’ 

In de vakantie wordt de klok verzet. Het wordt weer vroeg donker.  

De campagne ‘licht aan’ begint weer! Checkt u thuis of het licht van de fiets van uw kind in 

orde is?! 

 

Trommel zonder rommel 

 

 

 

We geven u weer wat interessante tips 

mee…… 
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