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Agenda 22 december 2022 t/m 19 januari 2023 
 

Vrijdag 23 december:  Kerstviering  

Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij 

Maandag 26 december  

t/m vrijdag 6 januari:  Kerstvakantie 

Maandag 9 januari:  Eerste schooldag 2023 

Dinsdag 10 januari:  Ouderraadvergadering 

Woensdag 11 januari:  Leesactiviteit unit 3 

Donderdag 12 januari:  Introductieshow Star Class. Een        

naschoolse cursus 

Maandag 16 januari:  Deze week adviesgesprekken leerjaar 8 

Woensdag 18 januari:  Leesactiviteit unit 2 

  Workshop voorlezen leerjaar 7 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 19 januari 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Vorig jaar rond deze tijd waren de scholen gesloten en zaten we in lockdown, da's nog maar 

een jaar geleden en gelukkig ligt dat achter ons. Morgen begint om 12.00 uur de 

Kerstvakantie. Daaraan voorafgaand vieren we Kerst op school en gaan we, na een gezellig 

ontbijt in de klas, naar de Kerstviering in de kerk. Het zal ongetwijfeld een sfeervolle ochtend 

worden.  

Langs deze weg alvast hele fijne feestdagen gewenst voor al onze Tovervogels en hun families. 

We begroeten elkaar weer, hopelijk gezond en uitgerust, op maandag 9 januari 2023. Fijne 

vakantie!  

Mede namens Team de Tovervogel, Juan Bertrums 
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Nationale voorleesdagen 

Van woensdag 25 januari t/m vrijdag 3 februari zijn het de Nationale Voorleesdagen. 

We besteden op school extra aandacht aan (voor)lezen en willen u en/of opa’s en oma’s 

uitnodigen om ook eens voor te komen lezen in de groep van uw kind.  

Vindt u het leuk om in deze dagen, om 8.30u of om 14.15u, voor te komen lezen?! 

Laat het weten aan Carla: c.claassen@stgboom.nl Dan spreken we samen iets af en zoeken 

eventueel een geschikt boek. Wilt u vóór 19 januari opgeven?!  

Wellicht heeft u zelf een leuk boek. Op school zijn ook boeken aanwezig die u kunt gebruiken! 

Ook in de bovenbouw genieten de kinderen van voorlezen! 

 

Daarnaast zal er voorafgaand aan deze week een ‘workshop voorlezen’ aangeboden worden 

door Grietje van de bibliotheek. Dit voor de leerjaar 7 kinderen. Zij gaan vanaf de Nationale 

Voorleesdagen om de beurt een keer voorlezen bij Humankind, de peuters.  

Ook zijn er rondom deze dagen weer in alle klassen leesactiviteiten gepland en vindt op 1 

februari de finale van de voorleeswedstrijd plaats in de Tiliander.  

Anna uit 4c en haar hele klas gaan onze school vertegenwoordigen. Succes Anna! 

 

Even voorstellen 

Ik ben Milou van Laak, 39 jaar en woonachtig in 

Moergestel samen met mijn man Bart en onze 

kinderen Suze en Tjeu. Ook leuk om te vertellen is dat 

ik gek ben op pony’s en paarden. Wij hebben zelf 3 

pony’s waar ik na schooltijd ook mee aan het werk 

ben. 

Toen ik zelf op de basisschool zat wist ik al dat ik later 

juffrouw wilde worden. Na het behalen van mijn Pabo 

diploma ben ik ruim 11 jaar werkzaam geweest op een 

basisschool in Oirschot. Daarna ben ik naar het 

speciaal basisonderwijs overgestapt, naar SBO Mozaik. 

Mijn ambitie ligt bij het begeleiden van kinderen die net wat meer hulp en begeleiding nodig 

hebben.  

Nu ga ik op 3 scholen van stichting BOOM aan het werk als 

Remedial Teacher. Ik ben op maandagmiddag en 

donderdagochtend op De Tovervogel aan het werk. Mijn 

werkzaamheden zijn vooral buiten de klas met kinderen 

individueel of in kleine groepjes. Ik heb ontzettend veel zin in 

deze nieuwe uitdaging en voel me welkom op jullie fijne 

school.  Groetjes Milou 
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Vanuit de omgeving 
 

Ouderbijeenkomst voor gescheiden ouders 

Scheiden is voor kinderen en ouders een turbulente periode. Vaak duurt deze periode 

ongeveer 2 jaar en soms blijft dit vanwege allerlei redenen voortduren. Hoe ga je hiermee om, 

wat zijn de do’s en dont’s? Hoe zorg je goed voor jezelf in zo’n periode, maar blijf je ook 

beschikbaar voor je kinderen? Het is niet gek dat je het even niet meer weet. Tijdens de 

Ouderbijeenkomsten krijg je antwoord op deze vragen. Wil je graag aansluiten bij een van de 

bijeenkomsten? Kijk dan op www.alsjeuitelkaargaat.nl/ouderbijeenkomsten 

 

Alsjeuitelkaargaat.nl 

Op www.alsjeuitelkaargaat.nl vind je alle informatie die je nodig hebt als je uit elkaar gaat. Je 

vindt er handige tips, een checklist van wat er allemaal geregeld moet worden en een 

ouderschapsplan. Neem er vooral eens een kijkje! 

  

Met vriendelijke groet, 

Esmée van Riel 
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