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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda 19 januari t/m 2 februari 2023 
 

Maandag 23 januari: Start voorlezen leerjaar 7 bij Humankind 

Woensdag 25 januari: Ouderpanel 

 Start nationale voorleesdagen 

Dinsdag 31 januari: Leesactiviteit unit 1 

Woensdag 1 februari: Leesactiviteit unit 4 

 4c met schoolkampioen Anna naar de voorleesfinale in Tiliander 

 Naschoolse cursus Star Class, 12.15 uur. 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 2 februari 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders, 

 

De allereerste nieuwsbrief van 2023. Mochten we u nog niet gezien of gesproken hebben, 

willen we u alsnog het allerbeste wensen voor een nieuw jaar! 

Gisteren hebben de kinderen van unit 3 en alle collega’s afscheid genomen van collega Koen 

de Haan. Hij stapt vandaag in het vliegtuig om een mooie reis te gaan maken! We wensen 

hem heel veel reisplezier. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,  

 

Juan Bertrums, directeur 

 

Nationale voorleesdagen 

Herhaling bericht: 

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

Carnaval 

We zijn druk met de voorbereidingen bezig om er op vrijdag 17 februari een gezellig feestje 

van te maken op school. 

In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. 

 

Een uitspraak van een kind: 

Vrijdag met de kerstviering: ‘Hoezo goud, mirre en bier ook?’  

Vanuit de ouderraad 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

We naderen de helft van het schooljaar en kijken dan met de leden van de ouderraad naar de 

vrijwillige ouderbijdrage.  

Wat is de stand van zaken?  

Er is nu nog onvoldoende geld om de kosten van alle activiteiten die nog gaan komen te 

kunnen betalen.  

We hebben al een aantal leuke activiteiten achter de rug dit schooljaar.  

Maar…..er staan ook nog een aantal leuke activiteiten op de agenda!  

Te denken aan Carnaval, Pasen, de Koningsspelen en niet te vergeten het schoolreisje! 

In de bijlagen naast deze nieuwsbrief nogmaals de QR code voor de ouders die alsnog willen 

betalen en waar het er nog niet van gekomen is. 

Ook een QR code voor de ouders die gekozen hebben in termijnen te betalen. Nu het derde 

termijn.  

Dank!!  

 

Vanuit de omgeving 
 

Star Class op basisschool De Tovervogel                 

Op 12 januari hebben de leerlingen van unit 2, 3 en 4 van De Tovervogel  gekeken en actief 

meegedaan aan de promotieshows van Star Class.     

Dit schooljaar biedt Star Class een nieuw theaterprogramma van 6 lessen aan op school. De 

cursus is bestemd voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. De deelnemers gaan aan de slag met 

verschillende boeiende facetten van acteren en theater.  
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Onze serie lessen vormt een mooie afgeronde eerste kennismaking met theater en wordt 

verzorgd door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde theaterdocent.  

 

Kinderen leren hoe theatrale technieken hen meer zelfvertrouwen geven, hoe zij zichzelf 

kunnen presenteren en tevens wordt het creatief denken gestimuleerd. De lessenreeks is 

gestructureerd opgezet en sluit naadloos aan bij de belevingswereld van de kinderen. In de 

lessen worden zij uitgedaagd en gemotiveerd om in een veilige omgeving en op eigen niveau 

het beste van zichzelf te laten zien. 

 

Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject :  

Data  

1 februari, 8 februari, 15 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart      

Tijden  

12:15 tot 13:15 (kinderen worden vanaf 12:00 opgevangen)  

Kosten  

€ 64,50  

De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class docent. De 

lessen starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer 60 minuten.   

 

Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. 

Indien u uw kind in wil schrijven dan ook graag even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U 

ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. Inmiddels heeft uw kind ook de 

papieren flyer van ons op school meegekregen. U kunt deze ook gebruiken voor de 

inschrijving door het strookje uit de flyer in te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U 

mag het strookje ook per post sturen naar : 

Enthousiasment  

Hulst 11  

5662 TC Geldrop 

 

Cadeautjes, kleding en meer…. Wat kan stichting Sociaal Huis Oisterwijk voor uw 

gezin betekenen? 

Het is niet vanzelfsprekend dat elk kind met zijn/haar verjaardag nieuwe 

cadeautjes ontvangt of dagelijks met nette kleding rondloopt. Simpelweg 

omdat niet elke ouder evenveel te besteden heeft. 

Om gezinnen die het financieel minder makkelijk hebben in onze 

samenleving te ondersteunen, is stichting Sociaal Huis Oisterwijk sinds 

begin dit jaar gestart met een Kinder-Cadeautjesbank en een Kinder-Kledingbank. 
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Kinder-Cadeautjesbank 

Bij de Kinder-Cadeautjesbank ontvangen kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar 

een tas met nieuwe cadeautjes, een taart en een cijferballon in de behaalde 

leeftijd. 

Kinder-Kledingbank 

De Kinder-Kledingbank heeft nette gebruikte kleding, soms nieuwe kleding, 

voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. Naast zomer- en 

winterkleding vaak ook zwemkleding, jassen, schoenen en laarzen. 

Naai-Verstel-Atelier 

Heb je kleding die nog wel even mee kan maar waarvan iets kapot is, dan 

kijken de dames van het Naai-Verstel-Atelier of ze de kleding voor je kunnen repareren. 

Menstruatiemiddelen 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk start per 1 november 2022 met het uitdelen 

van gratis menstruatieproducten. In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden 

en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. Stichting Sociaal 

Huis Oisterwijk ontvangt producten van het Armoedefonds om de meiden en 

vrouwen met een krappe beurs in de gemeente Oisterwijk te helpen. 

Aanmelden  

Denk je als inwoner van de gemeente Oisterwijk voor deze steun in 

aanmerking te komen? Stuur dan een mail naar info@sociaalhuisoisterwijk.nl 

of neem contact op met Karin Rentmeester via 06-47933872. Na aanmelding 

kun je de producten ophalen tijdens de openingsuren van de Sociaal Huis 

Samenwerkplaats locatie in Haaren. 

Adres locatie: 

Monseigneur Bekkersplein 2 

5070 AV Haaren 

Let op! We hebben een eigen ingang (zie foto) 

aan de achterzijde van het gebouw. 

Openingstijden (behoudens zon-/feestdagen en 

vakanties): 

 

Op dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur; 

Op woensdag van 13.00 tot 15.30 uur; 

Op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. 
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