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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 10 november t/m 24 november 2022 
 

Vrijdag 11 november:  Kijkje in de klas 

Maandag 14 november:  MR vergadering 

   Unit 3 naar Durendael n.a.v. Jeelo thema 

Dinsdag 15 november:  Unit 3 naar Durendael n.a.v. Jeelo thema 

Woensdag 16 november: Leesactiviteit unit 2 

Donderdag 17 november: Schoen zetten 

Dinsdag 22 november:  Voortgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

Donderdag 24 november: Voortgangsgesprekken unit 1 t/m 4 

  Leesactiviteit unit 3 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 24 november 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Mijnrapportfolio 

Vanaf maandag 14 november kunt u weer de eerste onderdelen op MijnRapportfolio zien. 

Bij unit 1 hebben alle kinderen een mooie startfoto, een foto van een trotswerkje in hun 

trotsmap en ook het leerlingvolgsysteem Kijk! vindt u bij de documenten. 

 

In unit 2, 3 en 4 hebben de meeste kinderen ook al een nieuwe foto op hun startpagina 

geplaatst. De leerkrachten hebben bij elk kind drie kwaliteiten benoemd. De leerlingen hebben 

ook drie kwaliteiten van zichzelf benoemd. 

Bij deze units is het de bedoeling dat u als ouders inlogt en een stukje schrijft over hoe u uw 

kind ziet. Vorig jaar hebben we al een aantal mooie, lieve stukjes voorbij zien komen. 

Als u als ouders een stukje heeft geschreven, dan pas wordt alles wat door uw kind en de 

leerkracht benoemd is zichtbaar voor u. 

In de trotsmap staan bij sommige kinderen al foto's. 
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De overige onderdelen komen pas bij het 1e rapport aan de orde. 

 

Voor de ouders die voor de eerste keer MijnRapportfolio gaan inzien. Op de website van school 

kunt u de folder van MijnRapportfolio downloaden, mocht u deze nodig hebben. Hierin staat 

uitgelegd hoe u in MijnRapportfolio van uw eigen kind kunt. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 

 

Voortgangsgesprekken 

Vanaf vandaag kunt u weer inschrijven voor de voortgangsgesprekken. Vorige week heeft u 

hierover een mail ontvangen.  

Enkele bewoners van Goed Wonen, onze achterburen, zijn er weer wanneer de 

voortgangsgesprekken plaatsvinden. Ze staan klaar om u een kopje koffie of thee aan te 

bieden! Fijn dat we die samenwerking weer aan mogen gaan! 

 

Sinterklaas 

Zaterdag zullen Sinterklaas en zijn Pieten weer in Nederland aankomen!! Een gezellige tijd in 

het vooruitzicht! 

Een kleine greep uit het programma op De Tovervogel: 

Schoen zetten  

Donderdag 17 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Kinderen van unit 1 zullen de 

gymschoen zetten. Deze schoenen liggen al op school! De andere kinderen mogen een schoen 

meenemen. 

Sint en Pieten op bezoek 

Donderdagmiddag 1 december komen Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school!  

We ontvangen ze met alle kinderen op het plein en daarna zullen de kinderen van unit 1 en 2 

de Sint in de speelzaal gaan ontmoeten.  

12.50 – 13.30u: unit 1 brengt een bezoek aan de Sint in de speelzaal. De ouders van deze 

kinderen zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn!  

13.45 – 14.25u: unit 2 brengt een bezoek aan de Sint in de speelzaal. De ouders van deze 

kinderen zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn!    

Surprise  

Voor unit 3 en 4 is het maandag 5 december surprisedag!    

 

We wensen iedereen veel plezier, deze gezellige tijd!  

 

Kerst 

We willen u vast laten weten dat we vrijdag 23 december om 8.00u de kinderen op school 

verwachten voor onze gezellige Kerstviering. Gezellig samen opstarten in het donker!  

Verdere informatie volgt later.  
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Bezoek Rijksmuseum 

 

Wat was het bezoek aan het Rijksmuseum 

met unit 3 bijzonder! 

Met de bus naar Amsterdam, een interessante 

rondleiding waar we veel van geleerd hebben 

in het museum en daarna weer zingend in de 

bus terug naar huis. Een hele leerzame dag 

die we niet snel vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de ouderraad 
 

De ouderbijdrage 

Een aantal weken geleden heeft u een gele brief meegekregen. Daarin de oproep om de 

vrijwillige ouderbijdrage te betalen. We willen u laten weten dat inmiddels 47% van de ouders 

heeft betaald. Dank aan alle betalende ouders!!  

Maar………we willen graag onze geplande, leuke dingen allemaal organiseren en hebben 

daarvoor wel meer bijdragen nodig! 

Misschien bent u het vergeten of bent u er nog niet aan toe gekomen?!  

In de bijlage vindt u nogmaals de QR codes. 

Wilt u het zonder QRcode overmaken?  

NL53 RABO 0138 9815 74 t.n.v. Ouderraad De Tovervogel. 

Dank!  

 

We hebben nog hulp nodig! 

Dinsdagavond 6 december om 19.00u willen we met enkele ouders de school omtoveren tot 

een gezellige school in kerstsferen. Dit onder het genot van een drankje en een kerstkoekje. 

We zoeken (ook sterke) ouders die ons komen helpen!!  

Daarnaast zoeken we ook ouders om het weer mee op te ruimen. Dit staat gepland op 

maandag 9 januari om 14.30u. 
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Vele handen maken licht werk!! Laat het ons weten: Carla: c.claassen@stgboom.nl of 

Hanneke: hanneke_v_erp@hotmail.com  
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