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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 25 augustus  t/m 7 september 2018 
 

Dinsdag 28 augustus:  Introductieshow Mad Science, kennismaking met naschoolse 

wetenschapsclub, voor units 2 t/m 4 

Woensdag 29 augustus: Inloopspreekuur Juvans, van 08.30 - 09.30 uur, met 

schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, opvoeden of 

jeugdhulp. 

Dinsdag 4 september:  Kennismakingsgesprek unit 1 t/m 4.  

Woensdag 5 september: Inloopspreekuur Juvans, van 08.30 - 09.30 uur, met 

schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, opvoeden of 

jeugdhulp. 

Donderdag 6 september: Kennismakingsgesprek unit 1 t/m 4.  

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op: 6 september  

U zult de Tovergevogel voortaan steeds om de twee weken op donderdag ontvangen! 

 

 

Vanuit school  
 

Rectificaties jaarkalender: 

In de jaarkalender zijn helaas een paar foutjes geslopen: 

- Kennismakingsgesprekken op 4 en 6 september zijn voor alle leerjaren, dus ook voor 

leerjaar 8 

- De planningen van de Tovervogelviering zijn als volgt: 

   12-10-2018: stamgroepen 1a, 2a, 3a en 4a 

   02-11-2018: stamgroepen 2c, 3c, 3d en 4c 

   09-11-2018: stamgroepen 1b, 2b, 3b en 4b 
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   22-03-2019: stamgroepen 1a, 2b, 3c en 4c 

   29-03-2019: stamgroepen 2a, 3d, 3a en 4b 

   05-04-2019: stamgroepen 1b, 2c, 3b en 4a 

 

Een nieuw schooljaar; 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer op. Afgelopen maandag stonden de 

meeste kinderen (en hun ouders) te trappelen om naar binnen te gaan. Niet alleen kinderen en 

ouders, ook wij als team van de Tovervogel, hebben er weer veel zin in. In de zomervakantie 

zijn we druk bezig geweest om de school in te richten voor het werken in units. We hopen er 

samen met u als ouders weer een mooi schooljaar van te maken. 

Na een lange voorbereiding zijn we nu daadwerkelijk gestart met een aantal veranderingen in 

de organisatie. Maar ook onderwijsinhoudelijk willen we meer op maat gaan werken. U bent 

hierover voor de vakantie geïnformeerd middels berichten in de Tovergevogel en twee 

informatiebijeenkomsten. 

Ook dit schooljaar willen we u blijven informeren en op de hoogte houden. We hopen dat uw 

kind(eren) met enthousiaste verhalen thuis komen. Ook blijven we berichten in de 

Tovergevogel plaatsen. 

Om u echt een kijkje te geven in de manier waarop we nu werken, organiseren wij tussen 25 

september en 12 oktober zogenaamde inloopdagen. U kunt dan meedraaien in de 

stamgroep/unit van uw kind(eren). Om op die manier in de praktijk te zien wat de 

veranderingen inhouden. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. 

Indien u interesse hebt in (nog) een informatiebijeenkomst, kunt u dat via de mail aan Sjannie 

laten weten. s.spijkers@stgboom.nl 

Rondom de herfstvakantie willen we een evaluatie doen middels een enquête. 

 

Studiedag 17 augustus: 

Op vrijdag 17 augustus hebben we een studiedag gehad, waarbij we de organisatorische en 

inhoudelijke punten van het nieuwe schooljaar hebben doorgenomen. Hiermee zijn we 

startklaar voor de onderwijsvernieuwing die we in gaan zetten. 

 

Vervanging bij ziekte: 

In de afgelopen weken was volop in het nieuws, dat scholen moeite hebben om de formatie 

rond te krijgen en in elke groep een leerkracht te plaatsen. Wij hebben dat probleem gelukkig 

niet. Er is echter wel iets anders dat ons grote zorgen baart en dat is de vervanging bij ziekte 

of afwezigheid van leerkrachten. Het afgelopen schooljaar was dat al moeilijk, maar de 

verwachting is dat we hier het komend schooljaar nog meer tegenaan gaan lopen. In de 

schoolgids op pag. 49 en 50 informeren we u over de maatregelen die we nemen bij lesuitval. 
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Ouderpanel: 

Ook dit schooljaar staan er weer drie bijeenkomsten met het ouderpanel gepland. In het 

ouderpanel spreken we met ouders over allerlei zaken die spelen en aandacht vragen. Ouders 

en school kunnen punten aandragen. Het gaat uitdrukkelijk niet over beleid (daar is de MR 

voor) en ook niet over het organiseren van festiviteiten (daar is de ouderraad voor). Het is 

wenselijk dat elk leerjaar vertegenwoordigd is in het ouderpanel om een zo breed mogelijke 

afvaardiging te hebben. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het ouderpanel, dan 

kunt u dat kenbaar maken middels een mailtje naar Sjannie (s.spijkers@stgboom.nl). Zat u 

het afgelopen jaar in het ouderpanel en wilt u dit jaar wederom deelnemen, dan ook graag 

even een mailtje naar Sjannie. De data en tijden van het ouderpanel zijn al bekend. Deze kunt 

u vinden in de jaarkalender. 

 

Gymleerkracht 

Op maandag en dinsdag geeft Endymion Stassen de gymlessen aan de leerlingen van unit 2, 3 

en 4. Hierbij stelt hij zichzelf even voor. 

 

Ik ben Endymion Stassen. Ik ben 22 jaar oud en woon in Eindhoven. 

Ik ben net afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool te 

Eindhoven, als docent Lichamelijke Opvoeding (ALO). In mijn 

dagelijkse leven ben ik erg sportief, ik ben momenteel veel aan het 

fitnessen. Ook voetbal ik nog in een vriendenteam. Ik ben een jongen 

die erg sociaal is en veel van zijn vrije tijd besteed samen met 

vrienden. Ik ben erg enthousiast om aan deze nieuwe uitdaging te 

beginnen bij het BeweegBuro, waarbij ik een leerzaam en sportief 

jaar tegemoet ga. 

 

Klasbord / Parro: 

De afgelopen jaren hebben we met Klasbord gewerkt. We konden u op deze manier een kijkje 

in de klas geven. Vanaf dit schooljaar gaan we niet meer met Klasbord werken. Daarvoor in de 

plaats komt Parro. Ook met Parro kunnen we u een kijkje in de klas geven d.m.v. foto’s. We 

hebben hiervoor gekozen, omdat dit meerdere mogelijkheden geeft die we op langere termijn 

willen gaan invoeren.  

U kunt Klasbord dus verwijderen en over een tijdje ontvangt u meer informatie over ons 

nieuwe communicatiemiddel Parro! 

 

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef


Donderdag 23 augustus 2018                 Nr. 1 
 

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 

 

4 

Overblijven: 

Kort maar krachtig; We zoeken echt nog overblijfkrachten!! 

Interesse? Meld je aan bij c.claassen@stgboom.nl 

In de volgende Tovergevogel leest u meer over de overblijfvrijwilligers die er nu zijn en wat 

hun taken zijn.  
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