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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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

 

Agenda van 7 t/m 21 december 2018 
 

Woensdag 12 december:  Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Woensdag 19 december:  Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Kerstdoedag 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 20 december 

 

Vanuit de school  
 

Hulp gevraagd 

Welke ouder, met een achtergrond in “communicatie” wil ons helpen om te kijken naar de 

manier waarop wij met ouders communiceren; Tovergevogel, e-mails, Parro etc.? 

Communicatie met ouders is een terugkerend thema in de gesprekken met ouders, MR, 

ouderpanel enz. 

Als u iets voor ons kunt en wilt betekenen, kunt u contact opnemen met 

Sjannie: s.spijkers@stgboom.nl . Bellen of binnenlopen kan natuurlijk ook. 

 

Kerst op school 

Hoe ziet onze ‘kerstweek’ eruit: 

Dinsdag 18 december krijgen alle klassen een gastles van enkele vrijwilligers vanuit de 

Parochie 

 

Woensdag 19 december is het kerstdoedag. Het gaat er wat anders uitzien dan andere jaren, 
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maar de dag staat bijna helemaal in het teken van knutselen voor kerst!  

Ouders die zich op hebben gegeven om te helpen, krijgen nog bericht.  

 

Vrijdag 21 december vieren we de hele dag kerst met de kinderen.  

De kinderen mogen in mooie kerstkleding naar school komen! Tot de viering in de kerk zijn de 

kinderen samen in de eigen klas. 11.00u start de kerstviering in de Petruskerk. De kinderen 

lopen naar de kerk. Voor unit 1 wordt vervoer geregeld. U bent allen van harte welkom in de 

kerk!! Sluit u achter de kinderen aan?! 

Na het bezoek aan de kerk is het tijd voor de kerstlunch. Dit zoals andere jaren de 

kerstmaaltijd georganiseerd was. Voor vele ouders bekend. Vanaf maandag a.s. hangen er 

lijsten aan de deuren van de klassen en kunt u of uw kind daarop invullen wat uw kind voor de 

lunch meeneemt. 5 of 6 hapjes van datgene is voldoende. De kinderen nemen dit om 8.30 uur 

al mee. We hebben dus een heerlijk, gevarieerde, zelfgemaakte lunch. Voor drinken wordt 

gezorgd. Geen lunchpakketje dus vandaag! 

Voor deze lunch vragen we de kinderen een bordje, beker en evt. bestek (voorzien van naam) 

mee te geven.  

Einde van de dag, 13.45 uur, bent u allen weer van harte welkom om de dag samen af te 

sluiten met een sing-a-long in de grote gymzaal. Iedere unit zingt in een gezellige sfeer een 

lied. Wanneer de kinderen in de klas de dag afsluiten, staat er voor u een glühwein klaar. We 

zien u graag! Om 14.30 uur kunnen de kinderen gaan genieten van de kerstvakantie! 

  

Gevonden voorwerpen 

Op woensdag 11 december worden de gevonden voorwerpen weer uitgestald in de hal van de 

school. Voorwerpen en/of kledingstukken die na 13.00 uur nog op de tafels liggen, geven we 

aan een goed doel. 

  

Conciërge Martien 

Zoals al eerder vermeld gaat Martien Keuninkx met pensioen. Dinsdag 18 december is zijn 

laatste werkdag. We besteden er met alle kinderen van de school aandacht aan die middag. Na 

school, vanaf 14.30 uur kunt u hem nog een hand schudden in de hal van de school. Martien 

bedankt voor alle werkzaamheden!! 

 

Schoolfruit week 50 

Woensdag worteltjes 

Donderdag een mandarijn 

Vrijdag een appel 
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Schaatsen 

We gaan dit jaar niet met de kinderen schaatsen. Dit vanwege de drukke en al gevulde dagen 

voor de kerstvakantie en de verplichte kosten die er dit jaar gevraagd worden. 

 

Verslaggever Mees 

Mees uit groep 8 is vorige week verslaggever geweest tijdens de kinderrechtendag. 

Op de site van de GGD staat zijn verslag: 

https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2018/11/Mees-vertelt-over-de-kinderrechtendag-2018 

 

Van de ouderraad 
 

Knutselmateriaal voor de kerstdoedag  

Dank voor alle materialen die jullie al verzameld hebben.  

We zijn nog op zoek naar:  

* Kaarsen  

* wc rollen en keukenrollen 

* potjes 

* blikken 

* knopen 

Alles graag schoon en zonder etiket. Het materiaal mag onder de trap in de hal worden 

neergezet. Alvast bedankt voor jullie verzamelmoeite. 

 

Vanuit de wijk 
 

KERST KNUTSELMIDDAG 
Woensdagmiddag 12 December van 13.30 uur tot 15.30 uur in Wijkboerderij De Waterhoef.     

Leeftijd vanaf 4 jaar.                                                                                                                                          

Entree €3,-, incl. Materiaal, drinken en wat lekkers. 

Graag van te voren aanmelden met naam en leeftijd per kind via:  

waterhoefswingt@gmail.com 

Betalen aan de deur op de middag zelf. 

LET OP:  VOL=VOL! 

(kinderen graag zelf brengen en ophalen.) 

Tot dan! 

Team Waterhoef Jeugd 

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef
https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2018/11/Mees-vertelt-over-de-kinderrechtendag-2018
mailto:waterhoefswingt@gmail.com


Donderdag 6 september 2018                Nr. 8 

 
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 

Team Waterhoef Jeugd.  
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