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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl.nl 

Info 5 januari 2016 

MAART 

 6. hoofdluiscontrole 
 8.   oversteekparcours gr 1-2 

10. groep 2 vrij 
20. “Kanjerles”  

22. Toverlaarsdag 
23. GMR 

24. “Kanjerles” en Groep 2 vrij 
31.  Info 7 

SCHOOLJAAR 2017-2018 
 

Wij gaan een start maken met het in-
delen en verdelen van de kinderen in 
de groepen 1-2 voor het nieuwe 

schooljaar. 
 

Wordt uw zoon of dochter volgend jaar 
4, of kent u in uw omgeving kinderen 
die 4 worden?  

 
Zij mogen op De Toverlaars    

aangemeld worden! 

Agenda  

FEBRUARI 

31 januari, 1 en 2 februari 
Adviesgesprekken groep 8 

 
 9. rapport 1 

10. groep 2 vrij 
13 t/m 17 februari 

Oudergesprekken gr 1 t/m 7 
 

23. carnavalsviering 
24. studiedag 

 Alle leerlingen vrij 
 Info 6 

27 februari t/m 3 maart 
 voorjaarsvakantie 

 

 

Jarig deze maand: 

Juf Moenja 
Juf Suzanne 

 
Van harte gefeliciteerd! 
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Nieuws van het Toverlaarsteam 

Juf Tineke van groep 7B is in blijde verwachting van haar derde 

kindje dat in augustus geboren zal gaan worden.  
 

Van harte gefeliciteerd met dit goede nieuws! 

Uitnodiging voor een Kanjerles 

Namens de Brede School Etten-leur: de allerbeste wensen voor 2017. 

U kunt uw kind(eren) nog steeds inschrijven voor allerlei leuke en uitdagende 

naschoolse activiteiten (www.bredeschooletten-leur.nl ) .Dit kan tot 2 weken 
voor de start van de activiteiten. Er is nog volop plaats. Een groot deel van de 

activiteiten start pas begin maart na de carnavalsvakantie.  
 

Ga naar  
http://bredeschooletten-leur.nl/
aanmeldformulier om in te schrijven.  

 
Voor vragen:  

aanmelden@bredeschooletten-leur.nl 

Op de Toverlaars wordt in alle groepen gewerkt met de Kanjertraining. De Kan-

jertraining leert kinderen en ouders respectvol met zichzelf, elkaar en hun om-
geving om te gaan. Bij eventuele problemen wordt er altijd gezocht naar een 

passende oplossing. 

Juf Tineke en Juf Fieke zijn bezig met een cursus voor Kanjercoördinator, zodat 

de Kanjertraining nog meer op de kaart komt te staan op de Toverlaars. 

Op maandag 20 maart en vrijdag 24 maart (voor groep 1-2 donderdag 23 

maart i.v.m. vrije vrijdag) wordt u in de gelegenheid gesteld om een Kanjer les 

bij te wonen in de groep van uw kind. 

De tijden waarop de lessen in de groep plaats vinden worden nog aan u mede-

gedeeld vanuit de leerkracht van uw kind. 

We zouden het fijn vinden als u deze datum vast reserveert zodat u de Kanjer 
les van uw zoon/dochter kunt meemaken! 

Naschoolse activiteiten 
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Fit & Fun Light (GGD) 

Na de carnavalsvakantie (week 10) start een nieuwe training Fit & Fun Light. Het 

programma is een leuke en laagdrempelige vorm van hulp voor kinderen met over-

gewicht.  

Voor wie:  Kinderen van 6-14 jaar met overgewicht die wonen in Etten-Leur. 

Tijdsduur programma: 6 weken 

Kosten: Deelname is kosteloos 

Wat houdt het programma in? 

De kinderen worden gedurende 6 weken begeleid door zowel de jeugdverpleegkundige als de 

kinderfysiotherapeut. Er zullen 3 gesprekken plaatsvinden met ouder(s) en kind bij de jeugd-

verpleegkundige. De jeugdverpleegkundige zal tijdens de gesprekken de lengte, het gewicht 

en voeding van het kind in kaart brengen en biedt voedings- en opvoedadviezen op maat. 

Daarbij gaat het kind 2x per week naar de bewegingslessen bij de kinderfysiotherapeut. Zij 

gaat bij de kennismaking de motoriek, conditie en kracht meten van het kind. De lessen 

daarna laat ze de kinderen gezamenlijk kennismaken met nieuwe sporten en leuke vormen 

van bewegen, daar waar er gewerkt wordt aan het verbeteren van de motoriek, kracht en 

conditie van het kind. 

Alle verwachtingen op een rijtje van een deelname aan Fit & Fun light programma: 

- Kinderen hebben een gezond eetpatroon aangeleerd 

- Ouders weten hoe zij hun kind verder kunnen helpen 

- Kinderen hebben het plezier in bewegen teruggekregen 

- Hert lichaam- en bewegingsgevoel is verbeterd 

- Conditie en kracht is verbeterd 

- Het zelfvertrouwen is verbeterd 

- Samen met het kind en ouders is gekeken naar een passen beweegaanbod na afloop van de 

training. 

Aanmelden kan bij Yvonne Coertjens via:                                              

Y.Coertjens@ggdwestbrabant.nl of via 06- 20 85 45 65 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd met mij contact opnemen via de bovenstaande 

gegevens. 

Vriendelijke groet, 

Yvonne Coertjens 

Jeugdverpleegkundige, GGD West-Brabant 
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Nieuws van de MR Toverlaars 

Weet jij al waar de MR zich mee bezig houdt?? 

De MR, een term die geregeld voorbij komt in de INFO Nieuwsbrief, staat voor 

Medezeggenschapsraad. In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten plaats 
om mee te denken over het beleid van de school. Vele van u kennen de MR en 

weten waar ze zich mee bezighouden. Voor degene die het niet (meer) weten 

wil ik het middels dit stukje graag nog een keer toelichten. 

Tijdens bijeenkomsten van de MR worden diverse zaken besproken die betrek-

king hebben op de Toverlaars. Naast het bespreken van deze diverse zaken 
worden er ook daadwerkelijk beslissingen genomen. Denk hierbij aan veiligheid 
op school, de schoolgids, het schoolregelement, jaarplan, de profilering van de 

school, hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en wat er allemaal 

nog meer op tafel komt. 

Wat komt er allemaal op je af als MR-lid? Je moet communiceren met het 

schoolbestuur, de achterban (de ouders) en met de overige MR-leden. Je moet 
op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijs- en wetgevings-
gebied en het ontwikkelen van een visie over het reilen en zeilen van de school. 

Dit alles bij elkaar is nodig om het uitvoeren van je taak als MR zo goed moge-

lijk te doen. 

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Vanuit het schoolbestuur wordt 

om advies gevraagd over zaken als de organisatie van de school, de vakantiere-
geling, de financiele begroting, verbouwingen, enz. Daarnaast is onze instem-

ming nodig bij diverse zaken zoals: de schoolgids, het schoolplan, personeels-
beleid, ouderbijdrage en schoolregelement. Genoeg interessante onderwerpen 
om ons over te buigen dus. Daarnaast mogen wij als MR zelf ook het initiatief 

nemen door onderwerpen op de agenda te zetten als wij daar het belang van in 

zien. 

Heb je als ouder een vraag of ideeën over de ontwikkelingen op het gebied van 

onderwijs, vakanties, het gebouw, studiedagen, het pestprotocol, veiligheid en 
andere schoolse aangelegenheden dan kunt u bij ons terecht. Dit kan via de e-
mail maar u kunt ons ook aanspreken op het schoolplein. We hebben geen MR-

jas of hoed op, maar je kan wel op de website van de Toverlaars zien wie er in 

de MR zitten. 

Let op! De MR is geen klachtenbureau. Zaken zoals problemen met individuele 

leerlingen of leerkrachten worden niet in de MR besproken. Dit moet bij de 
schoolleiding weggelegd worden. Maar bij veel signalen kan de MR bezien of de-

ze signalen voortkomen uit onduidelijkheid, slecht of geen beleid. Wij als MR be-
spreken deze signalen altijd op onze vergadering waarin wij ze voorleggen aan 
de directie. We bekijken dan gezamelijk hoe we tot een goede oplossing kunnen 

komen. 
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Nieuws van de MR Toverlaars (vervolg) 

Alle notulen en agendapunten omtrent onze vergaderingen zijn terug te lezen 

op de website van de Toverlaars (www.toverlaars.nl). Zo bent u altijd op de 

hoogte van alles wat er speelt binnen de MR. 

Met deze inzet hopen wij een zichtbare en eenvoudig benaderbare MR te zijn 

die zich inzet voor de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van onze kin-

deren. 

Schroom dus niet om uw vragen en/of opmerkingen te stellen! Wij zijn er voor 

u en gaan ermee aan de slag! 

 

Barry den Ouden Ouderlid en Voorzitter  

MR Contact: medezeggenschapsraad@stichtingleersaam.nl 

Verkiezingen MR Toverlaars 

Wij zijn blij u te melden dat  een nieuw ouderlid voor de MR zich heeft aange-

meld! 

Sandra van Dijke, moeder van Fileine ( groep 3) en Silvijn (groep 2) komt onze 

MR versterken. 

In de volgende info zal zij zich aan u voorstellen. 

Sandra is de enige kandidate, waardoor er geen verkiezingen gehouden hoeven 

te worden. 
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Nieuws vanuit de OV 

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken op weg, maar wij blikken graag nog 

even terug op onze laatste activiteiten van 2016 

De Sinterklaasviering was weer een groot feest voor jong & oud. ’s Ochtends 
werd de Sint onder veel gezang op het schoolplein welkom geheten 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

De jongste kinderen van de school (groepen 1 t/m 4) zijn daarna naar het Turf-

schip gelopen voor een heuse Sinterklaas voorstelling. 

Er werd volop meegezongen en gedanst en een paar gelukkigen mochten zelfs 

op het podium komen 

 

 

 

 

 

 

 

En ondertussen werd iedereen in de bovenbouw verrast met een bezoek van de 

Pieten die ook lekkers meenemen en was er veel plezier bij het voorlezen van 

de gedichten en het uitpakken van de vele surprises  

 

 

 

 

 

 

Wij kijken samen met de kinderen en leerkrachten terug op een geslaagd feest 

op 5 december 
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Nieuws vanuit de OV (vervolg) 

Direct na 5 december (en eigenlijk daarvoor ook al) was het voor ons druk met 

alle voorbereidingen voor de kerst(musical) 

Ik denk dat voor iedereen die aanwezig was die middag of avond duidelijk is dat 

het een lange, maar zeer geslaagde dag was. 

Alle gespannen gezichtjes, alle lol achter de schermen, maar vooral het plezier 

dat iedereen had op het podium. 

 

Achter de schermen hebben we alles zo goed als mogelijk voor alle kinderen 

verzorgd. Het ontbrak niet aan fruit, broodjes, groente, snoep en drinken. 

Dit alles hadden we niet kunnen realiseren zonder alle sponsoren daarvan. Die 

willen we dan bij deze ook nogmaals hartelijk danken voor hun gulle bijdrages. 

 

Ook zonder de andere sponsoren was het niet zo’n succes geweest. Deze spon-

soren waren allemaal terug te vinden in het programma boekje. Eén sponsor 

stond niet in het boekje vermeld en willen we hier alsnog noemen: 

 

 

 

 

 

 

De foto’s van de gehele dag zullen 

binnenkort op de website van school 

verschijnen. Dus hou de site in de gaten. 

De film moeten wij nog ontvangen. Zodra we deze hebben gaan we kijken hoe 

we die het beste kunnen verspreiden. 

 

En na deze terugblik zijn wij inmiddels ook vooruit aan het kijken. 

 

De eerste stappen voor de carnavalsviering zijn genomen. 

Op donderdag 23 februari gaan we er weer een leuke en gezellige dag van ma-

ken voor alle groepen. 

In de ochtend zal er weer een heuse schooloptocht zijn en in de middag wordt 

het weer een middag vol spelletjes, muziek, polonaises en gezelligheid. 

 

Daarna staan het oversteekparcours voor groep 1&2 nog op het programma en 

gaan we nadenken over hoe we dit jaar de Toverlaarsdag op een leuke manier 

in gaan vullen. 

 

Hierover in een volgende Info meer. 


