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Agenda
MAART
6.
8.
10.
20.
22.
23.
24.
31.

hoofdluiscontrole
oversteekparcours
gr 1-2
groep 2 vrij
“Kanjerles”
Toverlaarsdag
GMR
“Kanjerles”
Groep 2 vrij
Info 7

Jarig deze maand:
Juf Moenja
Juf Suzanne
Van harte gefeliciteerd!

APRIL
4. MR
6. verkeersexamen theorie gr.7
10. verkeersexamen praktijk gr.7
11. OV
14. Goede Vrijdag
17. Tweede Paasdag
18 t/m 20
CITO-eindtoets groep 8
21. Koningsontbijt en
Move tegen Pesten
21. Info 8
22. april t/m 5 mei meivakantie
De entreetoets in groep 7 wordt afgenomen tussen 3 en 13 april.

Jarig deze maand:
Juf Liesbeth
Juf Daniëlla
Juf Marijke
Van harte gefeliciteerd!
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Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

16 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 t/m 16 februari 2018
30 maart 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018

De vrije vrijdagen
van de groepen 2 en
de studiedagen worden pas op een later
moment ingepland.

Nieuws van de digicoach
Facebook;
helaas zijn er gisteren een aantal foto’s op Facebook geplaatst, waarbij niet gekeken is welke ouders hiervoor toestemming hadden gegeven. Ook zijn de resultaten van de records met de naam van de leerlingen op Facebook geplaatst.
Vanwege ons privacybeleid zijn deze berichten direct verwijderd en hebben we
dit intern nogmaals onder de aandacht gebracht. Wij willen voor bovenstaande
onze welgemeende excuses aanbieden.
Mail vanuit Parnassys;
als er vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys mail naar u verstuurd wordt en
u hierop een reply verstuurd komen deze niet altijd bij ons aan. Uit navraag
blijkt dat dit te maken heeft met de instellingen op uw eigen PC. Loopt u hier
ook tegenaan? Dan verzoeken wij u gebruik te maken van de mailadressen die
u op onze website kunt vinden.
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Nieuws van het Toverlaarsteam
Afgelopen week heeft Juf Lotje besloten het onderwijs
te gaan verlaten en op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Uiteraard vinden wij het erg jammer, maar respecteren haar besluit. Juf Lotje zal op maandagmiddag
27 maart afscheid van haar groep nemen. Wilt u haar
nog een hand komen geven dan kan dat aansluitend
tussen 15.15u en 16.00 in het lokaal van groep 1-2B in
de schoolwoningen.

Protocol geen vervanging beschikbaar
Steeds vaker komt het voor dat bij ziekte van een collega dat er geen invaller
beschikbaar is. Om te voorkomen dat we ‘s ochtends voor verrassingen komen
te staan is binnen onze stichting een protocol vastgesteld hoe we als school
handelen op het moment dat er geen invaller beschikbaar is. Het protocol kunt
u teruglezen op onze website onder het kopje ouderinformatie– algemene informatie– protocollen.
Wij hopen niet of nauwelijks gebruik te hoeven maken van de laatste stappen
va het protocol, maar zijn op deze wijze wel zo goed als mogelijk voorbereid.

Stagiaires
Op De Toverlaars zijn weer diverse nieuwe stagiaires gestart die voor
korte en/of langere tijd op onze school komen om hun toekomstige vak
in de praktijk te leren. Zo is Charlotte van Oers gestart met haar stage
als secretaresse, Rick Schaffels loopt stage op donderdag en vrijdag bij
de groepen 1-2 als onderwijsassistent, Eline Krak op maandag in groep 1
-2 als PABO-studente. Daarnaast komen met regelmaat andere PABOstudenten een weekje meedraaien in onze groepen. Naast het leren in de
praktijk is het voor de collega’s en kinderen ook fijn dat er extra handen
in de klas zijn. Wij wensen alle stagiaires heel veel leer– en werkplezier
toe!
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Nieuws vanuit de OV
Met de vakantie in het vooruitzicht zijn we druk met de allerlaatste voorbereidingen voor de carnaval.
Op het moment dat u deze Info leest is het feest in volle gang of net afgelopen.
We hopen dat het een geslaagd feest is geweest en dat alle kinderen ervan hebben genoten.
Na de vakantie staat op woensdag 8 maart het oversteek parcours voor groep
1&2 op de kalender. Ook hiervoor zijn reeds alle voorbereidingen gedaan.
Kort daarop zullen we de verjaardagen van de leerkrachten gaan vieren op de
Toverlaarsdag op woensdag 22 maart. Dit belooft een leuk en gezellig ouderwets verjaardagsfeest te worden.

Dit jaar willen wij als oudervereniging ook weer deel gaan nemen aan de Spek
de Kas actie van de Jumbo. Vanaf 15 maart kunt u uw vouchers weer scannen
voor school.
Dit was vorig jaar voor ons een groot succes. We hebben toen een mooie grimekoffer voor de school aan kunnen schaffen.
Dit jaar gaan we in overleg met de school op zoek naar een ander goed doel.
We zullen u hierover op een later tijdstip nog informeren.
Voor nu wensen we u allemaal een fijne voorjaarsvakantie.
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Naschoolse activiteiten
januari –mei 2017

Er zijn nog enkele plaatsen bij verschillende brede
schoolactiviteiten die na de carnavalsvakantie beginnen. Opgeven voor onderstaande activiteiten
kan nog tot 23 februari. Het kan rechtstreeks via
http://www.bredeschooletten-leur.nl/
aanmeldformulier
T9

Cursus website bouwen. Groep 7 en 8, 5 woensdagen: woensdagen, 8, 22, 29 maart en
5 en 12 april van 14.30-16.00u, €10, wijkgebouw De Gong

T1
1

Spelshow De Jongens tegen de Meisjes XXL, Groep 3 t/m 8, 2 woensdagen, 22, 29
maart van 14.00-15.30u, €10, Gymzaal Voortouw

K5

The Voice Kids. Groep 4 t/m 6, 5 woensdagen: 8, 15, 22, 29 maart, 5 april van 13.0014.00u, €25, Het Turfschip

K7

S-Dance Groep 1-2, 4 dinsdagen: 7, 14, 21, 28 maart van 16.00-16.45u, €15, Ut Praotuis

K9

S-Dance, Groep 3-5, 4 maandagen: 6, 13, 20, 27 maart van 16.00-16.45u, €15, De 4
Heemskinderen.

K1
1

Jumpdance met S-Dance. Dansen met springtouw. Groep 5 t/m 8, 4 woensdagen: 8,15,
22 maart, 5 april van 13.15-14.00u, €15, IKC De Vincent

K1
6

Ik speel muziek .Groep 4 t/m 8, 10 woensdagen vanaf 8 maart van 13.45-14.30u (1e les
is tot 15.45 uur) € 50, De Vier Heemskinderen

K1
7

Kralen weven.Groep 6 t/m 8, 3 maandagen, 27 maart, 3 en 10 april van 15.30-16.45u, €
17,50, IKC De Vincent

G1
3

Bloemschikken Lente .Groep 1-4, woensdag 12 april van 14.00-16.00u, € 5, Kindercentrum
Dikkertje Dap

J3

Beleeftheater voor peuters en ouders W e hebben er een geitje bij, dinsdag 7 maart van
11.00-11.30u, De Klankhof

J4

Beleeftheater voor peuters en ouders Geluiden in het bos, maandag 27 maart van 9.3010.0u, Do-re-mi

J5

Beleeftheater voor peuters en ouders T overen, donderdag 13 april van 9.30-10.00u,
Voortouw

J9

S-Dance Peuterdans 2 t/m 3,5 jaar 4 x maandag 6 , 13, 20, 27 maart van 10.00-10.45u,
€ 15, ’t Praotuis

J11

Kleutervoorlezen! Groep 1-2, vrijdag 31 maart om 10.30 uur, gratis, Nieuwe Nobelaer
Bibliotheek

J12

Muzieknootjes voor peuters 2-4 jaar, vrijdag 17 maart van 9.30-10.15u, gratis, kinderdagverblijf Dikkertje Dap

J13

Interactief voorlezen en lenteknutsel
2-5 jaar, vrijdag 7 april van 9.30-10.30u, gratis, kinderdagverblijf De Vleer
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www.facebook.com/wijkvereniging.dekeen
email: wijkdekeen@live.nl

Betreft: oproep vrijwilligers kinderactiviteiten

Beste Wijkbewoner,
Al ruim 15 jaar organiseren we bijzonder leuke activiteiten waar we veel kindjes enorm blij mee maken.
Deze goed bezochte activiteiten bestaan uit het paaseieren zoeken bij de
Westerpolderplas, de spannende Halloweenoptocht, de buitenspeeldag en
de spetterende disco’s die wij organiseren in onze school ‘t Voortouw.
Het doet ons verdriet te melden dat we helaas nu op het punt zijn gekomen, dat we te weinig vrijwilligers hebben om deze activiteiten te kunnen blijven voortzetten.
Daarom willen wij u een oproep doen om onze wijkvereniging te komen ondersteunen bij de organisatie van deze activiteiten. De draaiboeken liggen
klaar, wij helpen mee opstarten en begeleiden daar waar nodig. Uiteraard
staan we open voor verbeterpunten, goede ideeën en suggesties. Het zal u,
afhankelijk van de soort activiteit, ongeveer twee uurtjes in de maand kosten,
maar de blije toetjes die u er van de kinderen voor terug krijgt, zijn onbetaalbaar. Het zijn de meest dankbare activiteiten om te regelen.
Indien u interesse heeft om aan één van deze activiteiten een bijdrage te leveren, dan horen wij dat graag. Ook voor vragen kunt u bij ons terecht. U
kunt ons een berichtje sturen via ons emailadres: wijkdekeen@live.nl.
Wij danken u voor uw aandacht en zien uw reactie graag tegemoet.
Marian van Gemert
Therese Saenen
Linda Heeren
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Doe mee aan de wedstrijd!

Schilder, teken of fotografeer het thema
‘Vincent, een brug van Etten naar Leur’
Dit jaar valt Van Gogh Leeft in Etten deels samen met de Havenfeesten op Leur. Beide organisaties hebben de handen ineengeslagen en gaan over en weer naar elkaar verwijzen.
De Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur organiseert dit jaar een wedstrijd met als thema:
‘Vincent, brug van Etten naar Leur’ iedereen kan hier vrij een invulling aan geven.
Van Gogh Leeft is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door de Stichting Vincent van
Gogh Etten-Leur. De Havenfeesten (dit jaar met als thema ‘Een brug terug’) is een organisatie
van de Stichting Adriaan van Bergen. Zowel de kunstenaar Vincent van Gogh als Adriaan van
Bergen (bekend van ‘de list met het turfschip’) waren inwoner van onze gemeente. Zowel Van
Gogh Leeft als de Havenfeesten beginnen met Pinksteren, 3 t/m 5 juni. De Havenfeesten duren
tot en met maandag Tweede Pinksterdag en Van Gogh Leeft gaat nog een weekje langer door (t/
m 11 juni).
Dit jaar houden we voor het eerst een wedstrijd. Doe ook mee! De 20 beste, mooiste, leukste of
origineelste werken worden geëxposeerd in de Van Gogh Kerk!
De wedstrijd
- Iedereen kan deelnemen; de wedstrijd staat open voor alle leeftijden
- Maximaal 1 kunstwerk per persoon in de vorm van schilderen, tekenen of foto binnen het thema
- Maximale afmetingen per werk 1m x 1m
- 20 werken worden beloond met een expositie in de Van Gogh Kerk
- Er is een jury- en een publieksprijs
- Alle werken zijn verzekerd
- Werken inleveren voor 1 mei, voorzien van naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer
- Voor meer info kunt u terecht bij het infocentrum van Van Gogh en op de websites www.vincentvangoghinetten.nl
en www.leursehavenfeesten.nl. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Denise Huybregts, den-

ise79@hotmail.nl
- Alle werken dienen weer opgehaald te worden op 14, 15 of 16 juni tussen 13.30 en 16.30 uur op
het adres Markt 4 in Etten-Leur
Wij hopen op een grote deelname.
Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur
Werkgroep Van Gogh Leeft
Stichting Adriaan van Bergen
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Beste ouder(s),
Uitnodiging oudercafé
Via deze weg wil ik je graag uitnodigen voor het eerste oudercafé van aandachtskinderen in
Etten-Leur. U en ik zijn beide ouders van een kind dat extra aandacht nodig heeft. Als moeder
van een kind met Autisme ben ik inmiddels ervaringsdeskundige en merk ik dat er veel vragen
rondom school, opvoeding, werk en wonen zijn. Gerelateerd aan het hebben van een kind met
‘een stempeltje” zoals dat tegenwoordig heet. Dat bracht me op het idee een oudercafé te organiseren voor ouders van aandachtskinderen.
Waarom een oudercafé van aandachtskinderen?
Maar waar moet je heen met je vragen, wie zorgt ervoor dat jouw kind de zorg krijgt die het
nodig heeft, wie bepaalt welke zorg je kind nodig heeft? Welkom in het oerwoud genaamd
hulpverlening. Wij zijn vast niet de enige ouders die hier onze ervaring in op hebben gedaan.
Om al onze ervaringen te bundelen en te delen met elkaar is het idee ontstaan om een oudercafé op te zetten.
Eerste bijeenkomst
Daarom organiseer ik op dinsdag 28 maart 2017 van 20.00 – 22.00uur het eerste oudercafé in
het zaaltje van café de Pastoor in de Lange Brugstraat in Etten-Leur .
Wat gaan we doen?
We gaan elkaar eerst iets beter leren kennen. Vervolgens wil ik graag inventariseren welke onderwerpen we per avond willen bespreken met elkaar. En ter ondersteuning wil ik per onderwerp een spreker uitnodigen om onze kennis te vergroten.
Wat wil ik nog meer bereiken?
Ik zou het prettig vinden als wij als ervaringsdeskundigen ook onze bevindingen op de goede
plek kunnen bespreken met het onderwijs, de hulpverlening en bijvoorbeeld de WMO zodat
samenwerking met deze organisaties prettiger wordt.
Wie ben ik?
Mijn naam is Ilse Kaptein, ik ben 40 jaar, getrouwd en heb 2 geweldige kinderen. Een van mijn
kinderen heeft een diagnose gekregen; in zijn geval Autisme. Ik heb een zorgachtergrond voor
wat betreft mijn werk.
Graag aanmelden
Hopelijk lijkt het je interessant om naar de eerste bijeenkomst te komen! Ik zou je willen vragen om je bij mij aan te melden voor 20 maart 2017 zodat ik de eerste avond goed kan voorbereiden. Aanmelden kan via: aandachtskinderen@gmail.com

Hartelijke groet en hopelijk tot snel!
Ilse Kaptein
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“Hoe los ik alledaagse conflicten op zonder ruzie?”

Gratis oudercursus “Praten met Kinderen”
In het kader van onderzoek biedt de Universiteit van Amsterdam
ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de oudercursus
“Praten met Kinderen”.
De cursus gaat over hoe ouders met hun kinderen op een prettige,
ontspannen manier kunnen overleggen over problemen en meningsverschillen om een oplossing te vinden die voor zowel ouders als
kind aanvaardbaar is.
“Praten met Kinderen” is geschikt voor ouders met kinderen van 10
t/m 15 jaar die opvoedvragen hebben en/of lichte opvoedproblematiek ervaren.
De cursus bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en start
op donderdag 9 maart en donderdag 11 mei van 19.30-21.30 uur
(in Breda).
Zie www.cursuspratenmetkinderen.nl voor aanmelding of meer informatie, of neem contact op met Lidewij Mion en Nathalie van Dijk
(pratenmetkinderen.uva@gmail.com, 06-55402830).
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