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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 8 december t/m 22 december 2022 
 

Vrijdag 9 december:  Bezoek Joodse begraafplaats unit 4 

  Gastles Halt ‘Oud en Nieuw’ unit 4 

Donderdag 22 december: Schaatsen unit 3 en 4 

Vrijdag 23 december:  Kerstviering tot 12.00 uur 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 22 december 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Ouderpanel 

Op 25 januari 2023 is er weer een ouderpanel van 8.30-9.30 uur. In het ouderpanel praten 

ouders met de directeur over allerlei zaken in en rond school. Zo houden we elkaar op de 

hoogte en kunnen we elkaar vragen stellen om de samenwerking te bevorderen. We zijn op 

zoek naar ouders die hier aan deel willen nemen. Heeft u interesse, laat dat dan even weten 

aan Juan, j.bertrums@stgboom.nl  

 

Schaatsen unit 3 en 4 

Donderdag 22 december gaan de kinderen van unit 3 en 4 schaatsen bij de Wintervillage 

Oisterwijk voor het gemeentehuis. 

Van 10.30 - 12.00u unit 3 en van 12.45 - 14.30u mag unit 4 schaatsen. 

- Wanneer kinderen over eigen schaatsen beschikken, deze graag meegeven.  

- Op de ijsbaan is dragen van handschoenen verplicht! 

- Kinderen van unit 4 mogen na 14.30u op de baan blijven schaatsen. Wilt u dit goed 

afstemmen met uw kind en de leerkracht.  

Kerstviering 

Er is bij u al wat informatie over deze laatste schooldag van 2022 bekend. 

Hieronder alle informatie op een rijtje: 
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- We starten deze vrijdag 23 december wat eerder. De kinderen kunnen tussen 8.00 en 8.15 

uur binnenkomen. We starten dus in de klas om 8.15 uur! 

- In de klas genieten de kinderen van een kerstontbijt. Voor dit ontbijt vragen we alle kinderen 

iets mee te nemen, zodat er een buffet in de eigen klas ontstaat.  

Op de deur van de klas hangt er vanaf maandag a.s. een lijst waarop u of uw kind kunt 

invullen wat uw kind maakt/meeneemt voor dit ontbijt. Wanneer ieder kind zo’n 5 tot 8 hapjes 

maakt, kunnen de kinderen gezellig samen ontbijten. Het is voor de kinderen een start van de 

dag dus we hopen op een enigszins verantwoord, gezond ontbijt. U kunt denken aan 

smoothies, gezonde prikkertjes, mini eierkoekjes, mini sandwiches, kwark etc.  

Vult u de lijst in?!  

Dan hebben we een overzicht en voorkomen we dat er veel van hetzelfde is. Dank! 

Deze hapjes graag deze ochtend meegeven. We kunnen op school niks warm maken.  

- Wilt u uw kind een bord (evt. wegwerp) en bestek voorzien van naam meegeven!? Bekers 

zijn er op school. Later op de ochtend krijgen de kinderen nog iets lekkers en wat te drinken 

vanuit school. Ook is er schoolfruit.  

- Om 10.30 uur start in de Petruskerk de kerstviering. We vinden het erg fijn wanneer u hierbij 

aanwezig kunt zijn! Wilt u achter de kinderen in de kerk gaan zitten?!  

Rond 11.00 uur zal deze viering afgelopen zijn en gaan de kinderen nog even terug naar 

school om samen de dag af te sluiten. 

- Om 12.00 uur zijn de kinderen uit en wensen wij iedereen een fijne kerstvakantie toe!  

 

Vanuit de ouderraad 
 

We vragen u nogmaals om hulp 

Wat ziet de school er weer gezellig uit! Dank aan de ouders die een handje mee hebben 

geholpen! 

Na de Kerstvakantie, maandag 9 januari om 14.30 uur, willen we alle kerstversiering weer 

opruimen. WE KOMEN ECHT NOG HULP TEKORT!!  

Vele handen maken licht werk! Wilt u Carla, c.claassen@stgboom.nl of Hanneke, 

hanneke_v_erp@hotmil.com laten weten wanneer u even tijd heeft om te helpen! 

 

Vanuit de omgeving 
 

Schaatsen voor basisschoolkinderen groepen 4-8  

Goed nieuws! Wegens een te groot succes, hebben we de mogelijkheid gekregen om nog een 

gratis schaatsmoment aan te bieden. Was je de vorige keer net te laat of heb je extra veel zin, 

pak dan deze kans en schrijf je in!  

Dinsdag 20 december tussen 18.00 – 20.00 uur op de schaatsbaan in Oisterwijk!  

Wij zorgen voor: 

Gratis schaatshuur 
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Hulpmiddelen om te lopen/schaatsen op het ijs  

Aanmelden: 

Vanwege de veiligheid is er een maximaal aantal deelnemers. Vooraf aanmelden is daarom 

verplicht. Dit kan gemakkelijk via onze website www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl. Wees er 

wel snel bij, want vol=vol! Inschrijven kan vanaf vrijdag 9 december 09:00 uur. 

Let op! Inschrijven op beide avonden is niet toegestaan. 

Veel schaatsplezier!! 
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