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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van  6 t/m  26 oktober 2018 
 

Dinsdag 9 oktober:   Mad Science, cursus 14.45 uur 

   Ouderpanel 

Woensdag 10 oktober:  Inloop Juvans, 8.30 – 09.30 uur, met schakelfunctionaris 

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Kleedjesmarkt 

Vrijdag 12 oktober:  Tovervogelviering: 13.45 – 14.15 uur 

  Ouders van stamgroepen 1a, 2a, 3a en 4a zijn van harte 

welkom 

 13 t/m 21 OKTOBER HERFSTVAKANTIE 

Dinsdag 23 oktober:   Mad Science, cursus 14.45 uur 

   Vergadering OR 

Woensdag 24 oktober:  Inloop Juvans, 8.30 – 09.30 uur, met schakelfunctionaris 

voor vragen over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 25 oktober:  Finale voorleeswedstrijd 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 25 oktober 2018 

 

Vanuit de school  
 

Kleedjesmarkt 

Nog eens een herhaling: 

Aanstaande woensdag 10 oktober, van 11.15 tot 11.45 uur bent u van harte welkom op onze 

kleedjesmarkt. Bij droog weer op het schoolplein, anders in de school. Alle boeken worden 

voor 20 eurocent verkocht. U komt toch ook iets kopen?! 
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Studiedag 24 september 

De studiedag van 24 september stond in het teken van de onderwijsvernieuwing en het 

thematisch werken. We hebben besloten om het invoeren van het thematisch werken aan de 

hand van een nieuwe methodiek voorlopig nog niet in te voeren. Voorlopig blijven we op 

dezelfde manier als de afgelopen periode zaakvakken thematisch aanbieden. 

Het team steekt heel veel tijd, overleg en energie in de onderdelen van de 

onderwijsvernieuwing die we tot nu toe hebben opgezet, nl het werken in de units, de inloop, 

het rekenplan en de vernieuwde zorgstructuur. We willen dit zorgvuldig doen en hebben 

daarom besloten om op dit moment geen nieuw onderdeel te implementeren. Het 

samenwerken in de units en de betrokkenheid van de kinderen worden als zeer positief 

ervaren. 

 

Schoolfruit 

We zijn met de school ingeloot om dit schooljaar deel te mogen nemen aan het EU Schoolfruit- 

en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school 3 porties 

groente en fruit per leerling per week. Dit betekent dat de kinderen 3x per week fruit op school 

krijgen. Op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Omdat er, incidenteel, ook grotere stukken fruit en/of groente binnen komen, zoeken we 

ouders die standby willen staan om het fruit/de groente te snijden. Graag enkele ouders voor 

de woensdag en/of de vrijdag, om 8.30 uur. Dit zal een aantal keer voorkomen. We trekken 

dan een week van tevoren aan de bel als dat nodig is.  

Komt u mee snijden? Graag opgeven aan Carla: C.claassen@stgboom.nl 

T.z.t krijgt u weer meer informatie. 

 

Inloopweek 

U kunt tot de herfstvakantie nog steeds een kijkje komen nemen in de klas van uw kind! 

Schrijft u gerust nog in. De lijsten hangen op de rode deuren van de klas. 

 

Gevonden voorwerpen 

Dinsdag 9 oktober om 14.30 uur liggen alle gevonden voorwerpen weer uitgestald in de hal. 

Komt u een kijkje nemen?! 

 

Van de medezeggenschapsraad 
 

Medezeggenschapsraad 

Op 18 september jl heeft de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. De 

notulen zijn terug te lezen op de website van de Tovervogel. Naast bijzonderheden die op dat 

moment spelen, wordt tijdens vergaderingen ingezoomd op onderwerpen als beleidsplan, 
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jaarplan, formatie- en teamzaken, GMR en natuurlijk de voortgang van de 

onderwijsvernieuwing. U bent uitgenodigd om vergaderingen van de MR bij te wonen. De 

volgende vergaderdata zijn gepland:  

* 27-11-2018  

* 10-01-2019  

* 11-02-2019  

* 09-04-2019  

* 22-05-2019  

Voor aanmelding en/of informatie m.b.t. de agendapunten: mr.detovervogel@stgboom.nl of 

spreek een van de leden aan:  

* Claudia van Kempen (leerkracht)  

* Nadia de Wee (leerkracht)  

* Jessica Broekman (leerkracht)  

* Sophie Bastijn (ouder)  

* Floor van Poppel (ouder)  

* Dorris van der Wiel (ouder) 

 

Van de leerlingenraad 
 

Leerlingenraad 

Hallo! 

Wij zijn de leerlingenraad: César, Lukas, Mees, Janne, Frederique, Jasmijn en Nova. 

Wat doen wij in de leerlingenraad: We vergaderen 5 keer per jaar en praten dan samen met 

juf Carla over onze nieuwe ideeën en soms ook problemen. We proberen dan samen een 

oplossing te vinden. We gaan dit jaar weer een filmuurtje organiseren, omdat dat vorig jaar zo 

leuk was. 

Kijk naar de foto in de hal, daar zie je ons! 

Groetjes van de leerlingenraad! 

 

Overig nieuws 
 

Fietsbelofte 

Een nieuw schooljaar. Doe de fietsbelofte  

Laat je kind vaker naar school fietsen!  

Kinderen leren door veel te fietsen veiliger met het verkeer om te gaan en het is natuurlijk 

gezond om veel te bewegen. Daarom wil de Fietsersbond het nieuwe schooljaar goed beginnen 

en ouders stimuleren hun kinderen regelmatig met de fiets naar school te brengen. Doe samen 
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met je kinderen de belofte en maak automatisch kans op een tof fietsfeestje voor de hele 

school! www.fietsersbond.nl/belofte 

 

Kinderuniversiteit 

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges voor 

ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus 

van Tilburg University laten kinderen kennis maken met wetenschap. De hoogleraren zijn 

inspirerende docenten die alles over het collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken 

honderden kinderen uit verschillende provincies deze colleges die zeer enthousiast worden 

ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en niet in de laatste 

plaats door de hoogleraren zelf.  

Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op woensdagmiddag 31 oktober 

(15.00-16.00u). Professor (milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de 

kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat momenteel volop in de belangstelling staat. De 

titel van het college is: ‘Lekker warm?’. 

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege: 

www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 

We verheugen ons erop om leerlingen van uw school bij de kindercolleges te mogen 

verwelkomen! Natuurlijk zijn ouders en begeleiders ook van harte welkom. 

 

Vakantieschool 

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
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