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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 8 t/m 21 september 2018 
 

Dinsdag 11 september:   - Mad Science cursus 14.45 uur 

Woensdag 12  september: Inloopspreekuur Juvans, van 8.30 – 09.30 uur met 

schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, opvoeden 

of jeugdhulp. 

Dinsdag 18 september:  - Prinsjesdag 

   - Info-avond leerjaar 8 

   - Mad Science cursus 14.45 uur 

   - Vergadering MR 

Woensdag 19 september: Inloopspreekuur Juvans, van 8.30 – 09.30 uur met 

schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, opvoeden 

of jeugdhulp. 

Donderdag 20 september: Vergadering OR 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op: 20 september  

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

 

Vanuit de school  
 

Inloopweken voor ouders: 

Vanaf 25 september organiseren wij inloopmomenten voor ouders, om nader kennis te maken 

met onze nieuwe manier van werken. 

Deze inloopmomenten zijn alleen voor ouders, niet voor opa’s en oma’s of andere familieleden 

en belangstellenden. 

Om teveel drukte te voorkomen en om een zo goed mogelijk beeld te geven van ons 

onderwijs, kunt u zich voor bepaalde tijden inschrijven. 
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Van 25 september t/m 12 oktober zijn er dagelijks twee momenten waarop u kunt komen. Per 

stamgroep kunnen twee ouders op eenzelfde tijd inschrijven. 

De twee dagelijkse momenten zijn van 8.30 – 9.00 uur en van 9.30 – 10.00 uur. 

Op de deur van de stamgroep hangt vanaf 12 september een lijst waar u kunt inschrijven. 

Komt u allen kijken?! 

Nog een kleine aanvulling; Gelieve geen foto’s te maken tijdens uw bezoek.  

  

De informatieavond van 11 september gaat niet door. In de Tovergevogel van 23 augustus 

hebben wij gevraagd om een mailtje te sturen als u aanwezig wilde zijn op de 

informatiebijeenkomst. 

Hierop hebben wij geen enkele reactie gehad. 

 

Herhaalde oproep ouderpanel: 

Hierbij willen we een herhaalde oproep doen voor ouders die deel willen nemen aan het 

ouderpanel. Tot op heden hebben 5 ouders zich aangemeld. Wij zijn met name nog op zoek 

naar ouders met kinderen in unit 3 en/of 4. In het ouderpanel spreken we met ouders over 

allerlei zaken die spelen en aandacht vragen. Hebt u belangstelling dan kunt u een mailtje 

sturen naar s.spijkers@stgboom.nl 

 

Schoolspot.nl: 

Schoolspot.nl is een website voor professionals en leerlingen in het basisonderwijs waarop je 

met korting software, hardware en allerlei gadgets kunt bestellen. U kunt een gratis account 

aanmaken. Dit wijst zich vanzelf. 

  

Overblijven: 

Eén van de overblijfouders stelt zich even voor en doet een dringende oproep; 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Mirjam Puts, getrouwd met Gert-Jan en heb 2 zonen. Dion van 18 en Stan van 16. 

Beiden hebben hier op de Tovervogel hun basisschool doorlopen. Vanaf het moment dat Stan 4 

werd ben ik begonnen met overblijven op school, 8 november dit jaar alweer 13 jaar geleden. 

Daarnaast heb ik 7 jaar in de ouderraad gezeten en zolang onze jongens op de Tovervogel 

zaten ook ieder jaar bij 1 van de jongens klassenmoeder geweest.  Want wat is er nu leuker 

om zo betrokken bij de school van je kinderen te zijn ? Ondertussen weten ze me hier op 

school nog steeds te strikken voor hulp. 

Wat houdt overblijfmoeder nu eigenlijk in vragen sommige van jullie je misschien af. 

We beginnen met het klaarzetten van de kannen water en pakken melk voor de eerste pauze.  
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Iedere overblijfmoeder heeft haar “eigen” 2 groepen, 1 groep van 11.45 en de volgende om 

12.15.  Als de eerste pauze begint ga je naar je groep. Daar ga je rond met het water en de 

melk terwijl je ook gezellig met de kinderen even een praatje kan maken. Na 15 minuten gaan 

de kinderen lekker naar buiten een frisse neus halen. Meestal ga je de volgende 15 minuten 

met je groep mee naar buiten soms ben je aan de beurt om de kannen met water en de 

melkpakken klaar te zetten voor de tweede ronde. Hiervoor hebben we een klaarzetlijst 

gemaakt zodat het makkelijk is na te lezen. Er is natuurlijk ook altijd wel een overblijfmoeder 

die kan helpen als je het nodig is. Als je dan om 12.15 begint gaat het eigenlijk hetzelfde. 

Behalve dat je dan in plaats van het klaarzetten voor de volgende ronde je af en toe de spullen 

opruimt die we gebruikt hebben.  

Bij de kleuters gaat het een beetje anders, die hebben een half uur de tijd om te lunchen. Het 

buiten spelen doen ze met hun eigen juf.  

Waarom is het zo leuk om overblijfmoeder te zijn ? Het omgaan met kinderen, de gezellige 

babbeltje, het zien hoe ze nu eigenlijk zijn als ze op het schoolplein spelen.  

Denk je: hé dat lijkt me ook leuk of wil je eens een dagje meelopen om te kijken of 

het iets voor je is. We zijn dringend op zoek naar overblijfkrachten ! Neem dus 

gerust even contact op via juf Carla: 

C.claassen@stgboom.nl 
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