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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 

Agenda van 2 t/m 15 juni 2018 
 

Maandag 4 juni:  - Start thema leefstijl 

  - Spreekuur GGD, met jeugdverpleegkundige voor vragen over 

opvoeding en gezondheid. 

Dinsdag 5 juni:  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

Woensdag 6 juni:  Spreekuur Juvans, met schakelfunctionaris voor vragen over 

opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 7 juni:  Dag van het overblijven 

Maandag 11 juni:  Kamp groep 8 

Dinsdag 12 juni:  - Kamp groep 8 

  - Avondvierdaagse   

Woensdag 13 juni:  - Kamp groep 8 

  - Avondvierdaagse 

  - Spreekuur Juvans, met schakelfunctionaris voor vragen  

  over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 14 juni:  - Techniekmiddag 

  - Vergadering MR   

 - Kamp groep 8 

  - Avondvierdaagse 

Vrijdag 15 juni:  - Kamp groep 8 

  - Avondvierdaagse 

  - Suikerfeest  

 

VOLGENDE TOVERGEVOGEL VERSCHIJNT OP VRIJDAG 15 JUNI 

 

 

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef
mailto:info.detovervogel@stgboom.nl


Vrijdag 1 juni 2018                 Nr. 22 
 

Meer nieuws uit onze wijk? Kijk op Wijknieuws Waterhoef!  http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/ 

 
Of like en volg de facebookpagina van Wijknieuws Waterhoef: https://www.facebook.com/waterhoef 

 

2 

Vanuit de school  
 

Schoolreisje groot succes: 

Het schoolreisje naar de Beekse Bergen was een groot succes. Heel veel dank aan de ouders; 

Emmeke, Annerieke, Ellen en Emmy en leerkrachten Esther v. E en Nancy van de werkgroep 

schoolreis. Zij hebben er heel veel tijd en energie in gestoken. 

Ook bedanken wij alle ouders die hebben geholpen bij het begeleiden van alle groepjes.  

 

Geboren! 

Nadia Mostafi, leerkracht van groep 6, en haar partner zijn dinsdag 22 mei de trotse ouders 

geworden van een gezonde zoon: Ray. Zij hadden al een zoontje Ralph. Moeder en zoon 

maken het goed.  

 

Leuke afsluiting van het schooljaar voor alle ouders: 

Noteer vast in uw agenda: woensdag 27 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur organiseren wij 

als bedankje voor het afgelopen schooljaar een leuke, verrassende afsluiting met een hapje en 

een drankje. Iedereen is welkom! Tot dan! 

 

Informatiebijeenkomsten over onderwijsvernieuwing: 

De twee informatiebijeenkomsten over onderwijsvernieuwing zijn door zo’n 50 ouders bezocht. 

Zij gingen in gesprek met teamleden over de verandering in het komend schooljaar. De ouders 

gaven aan dat de brief duidelijke informatie gaf over de doelen en de visie. Ouders waren 

vooral erg benieuwd hoe een en ander er dan concreet uit gaat zien komend schooljaar. 

Daarover gingen de gesprekken voornamelijk. 

 

In deze Tovervogel willen we ingaan op vragen die gesteld en ook beantwoord zijn tijdens de 

bijeenkomsten. We willen die vragen en antwoorden met alle ouders delen en daarom zult u in 

de komende weken steeds meer informatie krijgen en zullen we steeds meer vragen 

beantwoorden. We kiezen ervoor om regelmatig korte en duidelijke informatie te geven. 

 

Een vraag die gesteld werd was: Waarom? Waarom gaan jullie dit doen? Voor ons als team is 

het al een tijdje duidelijk dat we ons onderwijs echt op een andere manier moeten gaan 

organiseren om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Als we in 

willen zetten op: 

 

 Leerlinggestuurd onderwijs 

 Zone van naaste ontwikkeling 

 Eigenaarschap bij leerlingen 
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 Gevarieerd lesaanbod 

 

dan zullen we dat op een andere manier moeten doen dan wat we nu doen. De afgelopen twee 

jaar hebben we er aan besteed om dit te verkennen en nader uit te werken. Dat was niet altijd 

gemakkelijk, omdat er heel verschillend over gedacht werd binnen het team. Maar het is ons 

gelukt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en we staan te popelen om te beginnen. 

 

Wordt alles in één keer aangepakt en uitgerold?  

Nee, we beginnen met rekenen. Dat doen we nu in verschillende klassen al op een andere 

manier. Dat gaan we schoolbreed oppakken van unit 1 t/m 4. In de loop van het jaar wordt 

het thematisch onderwijs en taal/spelling verder uitgerold. 

 

Komt er een evaluatie met ouders rond herfst/kerst alvorens het verder uit te rollen?  

Ja, we willen samen met de ouders tussentijds evalueren. De eerste keer zal al voor de 

herfstvakantie zijn. Wij zijn nu aan het nadenken over een manier waarop we dit het beste 

kunnen doen. 

 

Wordt het niet te vrijblijvend voor kinderen?  

Nee, we willen dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun leerproces. Dat betekent 

dat ze zelf kunnen aangeven of ze een bepaalde instructie volgen en ook wanneer ze willen 

“bewijzen” dat ze een doel behaald hebben. Dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere 

dag. Daarin begeleiden we de kinderen. We hebben ook vaste tijden voor rekenen, lezen, taal 

en spelling. Alle kinderen zijn dan bezig met dat vak. 

 

Wat garandeert dat leerkrachten dit kunnen?  

Garantie hebben we natuurlijk nooit. Maar wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. We zijn al 

twee jaar bezig met dit proces, zijn ook op andere scholen gaan kijken. Wij kiezen voor een 

manier die past bij de Tovervogel, bij onze leerlingen, onze ouders en onze leerkrachten. 

Mocht het zijn dat een leerkracht moeite heeft met het uitvoeren van het nieuwe concept, dan 

zal hij/zij begeleid worden. Dat is niet anders dan wat er nu ook gebeurt. 

 

Vragen die een volgende keer aan bod komen zijn: 

 

 Hoe ziet in september een “gewone” lesdag er uit? 

 Hoe houden jullie de voortgang van de kinderen in beeld? 

 Hoe ga je om met kinderen die weinig initiatief nemen als het gaat om het thematisch 

onderwijs? 

 Hoe zit een unit in elkaar met thuisgroepen en niveaugroepen? 
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 Wat is verschil met een combiklas nu? 

 Wij vinden structuur belangrijk. Hoe blijft die gewaarborgd? 

 Kan het systeem per mail nog eens duidelijk uitgelegd worden? 

 

Er waren twee ouders die aangaven dat het wellicht een goed idee is om toch nog een 

informatieavond te beleggen, waarbij een presentatie wordt gegeven. Waarna ouders en 

leerkrachten wederom met elkaar in gesprek kunnen gaan. Uiteraard willen wij zo’n 

informatieavond organiseren als er voldoende belangstelling voor is vanuit u als ouders. Wilt u 

het mij laten weten als u zo’n avond alsnog op prijs stelt: s.spijkers@stgboom.nl 

 

De studiedag van 5 juni zal geheel in het teken staan van de voorbereidingen voor 

het nieuwe schooljaar. 

 

Afwezigheid conciërge Martien:  

Vorige week is Martien Keunincx vrij onverwacht in het ziekenhuis opgenomen voor een 

operatie. Inmiddels is hij weer thuis en werkt hij aan zijn herstel. Andjon vd Besselaar 

vervangt Martien gedurende zijn ziekte. 

 

Nieuwe leerkracht: 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Wesley Diepens op de Tovervogel komen werken. 

Zoals u weet gaat Loes Gagesteijn komend schooljaar met pensioen. Hierdoor is een vacature 

ontstaan die Wesley in gaat vullen. Wesley werkt volgend schooljaar in unit 3. Hij stelt zichzelf 

hierbij even voor: 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Wesley Diepens en zal volgend schooljaar komen te werken in 

unit 3. Ik ben inmiddels afgestudeerd als zij-instromer op de PABO. 

Dit is een ander traject dan reguliere de PABO en dat houdt in dat ik 

de opleiding in 2 jaar af heb kunnen ronden. Ik heb in deze 2 jaar als 

volledig bevoegd leerkracht op basisschool Don Sarto gestaan in 

Tilburg waarbij ik vorig schooljaar groep 5 onder mijn hoede had en 

dit schooljaar groep 3. Voordat ik de PABO ging doen, heb ik 

lesgegeven op het Cingel College (MBO) in Breda om mijn opleiding 

docent omgangskunde af te ronden. Ik woon al mijn hele leven in 

Oisterwijk en ben bekend met het gebouw van de Tovervogel. Ruim 15 jaar geleden zat ik op 

basisschool 'Onze lieve vrouw' en dat was zo ongeveer op dezelfde plek als waar de Tovervogel 

nu zit. Mijn hobby's bestaan voornamelijk uit voetballen (bij Nemelaer in Haaren), een hapje 

eten en vrije tijd doorbrengen met vrienden. Mensen die mij kennen, zien mij als spontaan, 
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vriendelijk, behulpzaam en energiek. Ik heb enorm veel zin om in unit 3 aan de gang te gaan 

en hoop de kinderen en ouders snel te leren kennen. Wanneer je meer wilt weten dan kan je 

komend schooljaar altijd binnenlopen. Tot snel! 

 

Van de ouderraad 
 

DETAILS AVONDVIERDAAGSE: 

Algemeen 

Dinsdag 12 juni aanstaande start de 38ste Oisterwijkse Avond-wandelvierdaagse.  

  

Aanvangstijden 

De Avond-wandelvierdaagse start iedere avond om 18.30 uur. Let op: de 10 km start op 

vrijdag om 18.00 uur!  Vertrek vanaf Wijkcentrum De Waterhoef (Terburghtweg 100, in 

Oisterwijk).  

 

Pauzes 

Voor de 5 km wandelaars zorgt de Ouderraad op dinsdag en donderdag op de rustplaats voor 

een eigen kraampje, waar iedereen wat kan drinken (ranja of water). Op woensdagavond 

krijgen de kinderen ranja en een appel aangeboden van “Net iets anders”. De Ouderraad staat 

deze dag dus niet met een ‘eigen’ kraampje op de rustplaats. Op vrijdagavond krijgen de 

kinderen en hun begeleiders op het schoolplein van 2College (Durendael) drinken van de 

organisatie van de Avond-wandelvierdaagse. 

 

Aanvullende informatie voor de 10 km wandelaars 

 De 10 km start op vrijdag om 18.00 uur! 

 Wij zullen zorgen dat de 10 km wandelaars op maandag 11 juni in de klas de route voor 4 

dagen uitgereikt krijgen.  

 Iedereen die 10 km loopt, krijgt van de ouderraad voor alle dagen een pakje drinken 

aangeboden. Deze pakjes worden ook op maandag  11 juni voorafgaand aan de vierdaagse 

in de klas uitgedeeld. Zorg, indien gewenst, voor extra drinken. 

 

Naar de finish vanaf 2College (Durendael) 

Op vrijdag is de start weer vanaf Wijkcentrum De Waterhoef, maar verzamelen we vlak voor 

de finish allemaal bij 2College (Durendael). We zouden het leuk vinden om als school, zoveel 

mogelijk, met zowel de 5 km als de 10 km wandelaars samen naar de finish lopen. Om 

herkenbaar te zijn als school willen we alle kinderen dan ook vragen om de laatste 

avond het blauwe school T-shirt te dragen. Deze wordt op vrijdag 8 juni in de klas 
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uitgereikt door de leerkracht en lever je op maandag 18 juni na de vierdaagse weer in bij de 

leerkracht. 

 

Medailles 

Voor diegenen die zich via school voor de vierdaagse hebben ingeschreven, worden op 

vrijdagavond de medailles uitgereikt. Dit doen we bij het kraampje van school op het veld voor 

Wijkcentrum De Waterhoef. De Waterhoef is daarmee het eindpunt van de Avond-

wandelvierdaagse! 

 

Tot slot 

Trek goede wandelschoenen aan, laat geen afval achter onderweg en neem vooral goede zin 

mee. Hopelijk zijn de weergoden alle sportieve wandelaars goed gezind! 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Ouderraad, 

 

Ellen de Laat, Nienke Barends, Maartje Coolen en Annerieke Willaert 

 

Vanuit Stichting Oisterwijk Centraal 
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