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Slagveld 55 
4871 ND Etten-Leur 
tel. 076 5040287 
 
www.toverlaars.nl 
detover-

Info 2 juni 2017 

JULI 
 
3. t/m 7 juli  
      oudergesprekken facultatief 
3. Bekendmaking groepsindeling 
11. Afscheidsmusical groep 8 
13. kennismaken met de  
     nieuwe groep 
14. Info 10 
14. zomervakantie om 12.15u! 
 
 
 
 
Jarig deze maand: 
Juf Christa 
Juf Fenna 
 
 
Proficiat! 

   Agenda  

JUNI 
 
5. 2e Pinksterdag; vrij 
6. start project Lentekriebels 
    t/m 15 juni 
12. t/m 15. Avondvierdaagse 
16. Studiedag 
      Alle leerlingen vrij 
19. t/m 21 Schoolkamp groep 8 
19 t/m 22 groep 1 vrij 
20. GMR 
23. fietsparcours groep 2 
26. MR 
27. OV 
28. Sportdag groepen 1 t/m 8 
29. Rapport 2 
29. Schoolfeest 
30. Studiedag  
      Alle leerlingen vrij 
 
 
 
 
 
Jarig deze maand: 
Juf Fatima 
Juf Lotje 
Meneer Rob 
 
Van harte gefeliciteerd! 
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We zijn erg blij u te mogen vertellen dat we volgend jaar op                
De Toverlaars met 10 groepen mogen starten. Vanwege de verschillen in 
leerlingaantallen per groep was het ook dit jaar weer een hele puzzel. 

In overleg met het team en met instemming van de MR zijn we tot de 
volgende verdeling gekomen: 

Groep 1-2A    Groep 6 

Groep 1-2B    Groep 6-7 

Groep 3     Groep 7 

Groep 4     Groep 8A 

Groep 5     Groep 8B 

 

De onderliggende redenen om te kiezen voor 2 groepen 1-2 is het blijven 
behouden van ruimte om nieuwe leerlingen in te laten stromen. We star-
ten daarom met 2 relatief kleine groepen 1-2.  

De keuze om 2 groepen 8 te formeren heeft te maken met de bijzondere 
activiteiten die in groep 8 plaatsvinden, waardoor het organisatorisch erg 
lastig is om deze groepen in een combinatiegroep te plaatsen. 

Op 3 juli wordt de groepsindeling op alle scholen van Stichting LeerSaam 
bekend gemaakt.  

Voor de leerlingen van de huidige groepen 5 en 6 (volgend jaar groep 6, 
6-7 en 7) zal het betekenen dat zij herverdeeld gaan worden. Om zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de kinderen bij welke 
vriendjes en vriendinnetjes zij in de groep willen blijven zullen zij binnen-
kort hiervoor een brief mee naar huis krijgen. Wilt u samen met uw 
zoon/dochter bespreken welke keuze hij/zij hierin wil maken? 

De leerlingen van de overige groepen blijven samengesteld zoals ze nu 
zijn. Heeft u daarover een vraag dan kunt u uiteraard bij de leerkracht 
van uw kind terecht. 

 

Voor de ouders van de leerlingen in de huidige groepen 5 en 6 willen we 
op donderdag 8 juni aanstaande van 19.30u tot 20.30u een bijeenkomst 
organiseren, waarbij vragen gesteld en ideeën gedeeld kunnen worden 
met Rob (bovenbouwcoördinator) en Marie-José betreffende de verdeling 
van de kinderen over de 3 groepen (6, 6-7 en 7). Wij zien u deze avond 
graag in de groep van meneer Rob. (Binnenkomst via de hoofdingang)    

Wilt u zich in verband met de organisatie wel van tevoren opgeven? Dat 
kan middels een mail naar detoverlaars@stichtingleersaam.nl  

Groepsindeling 2017-2018 
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Parro 
Op De Toverlaars gebruiken we sinds kort Parro! Parro is een communicatiemid-

del tussen de ouders en leerkrachten die werkt via de app en/of computer. Deze 

app geeft ons veel voordelen en is gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem: Al-

tijd op de hoogte. Het wordt voor de school heel makkelijk om ouders op de 

hoogte te houden en vice versa. 

Bekijk de leukste momenten van je kind tijdens het schoolreisje. Het is heel 

eenvoudig de leukste foto’s met je te delen, zonder dat deze openbaar op inter-

net komen te staan. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.  

Gesprekkenplanner In deze app zit ook een gesprekkenplanner ingebouwd dus 

1 app met meerdere mogelijkheden.  

Agenda Via deze app is het makkelijk om geplande activiteiten door te geven 

met alle hulp die we hiervoor op school nodig hebben.  

In groep 4 hebben we al een pilot gedraaid met parro en de reacties waren zeer 

positief: "Erg tevreden mee! Overzichtelijk, alles van school in 1 app." "Prima 

app!" "Werkt goed en is duidelijk/overzichtelijk." "Aanrader" "Werkt prima en is 

zeker een aanrader voor alle groepen!" "Duidelijk, overzichtelijk en makkelijk 

hanteerbaar. Zouden alle klassen moeten hebben."  

Zodoende hebben we ervoor gekozen om met de hele school hiermee te gaan 

werken. Dit schooljaar zullen we in ieder geval nog gebruik gaan maken van de 

functie van de gespreksplanner binnen Parro (voor het plannen van de faculta-

tieve oudergesprekken), aangezien de ervaringen met de vorige gesprekken-

planner niet goed waren. Van lieverlee zullen de andere functies ook gebruikt 

gaan worden. Parro biedt daarnaast nog veel meer mogelijkheden voor de toe-

komst. 

Als het goed is heeft u inmiddels een code ontvangen waarmee u gebruik kunt 

gaan maken van parro. Heeft u deze code niet ontvangen? Neemt u dan contact 

op met de leerkracht of onze digicoach Liesbeth van Merrienboer. 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com en  

https://parro.education/vragen-voor-ouders 

Oudergesprekken facultatief 

Uiteraard is het mogelijk om ook aan het einde van het schooljaar een ouder-
gesprek te plannen.  
De leerkracht zal u, indien nodig, uitnodigen voor een gesprek. Ook als u niet 
wordt uitgenodigd en u zelf de behoefte heeft aan een ‘eind’ gesprek dan bent 
u van harte welkom een afspraak te maken met de leerkracht.  
U kunt middels “Parro” (zie verderop in de nieuwsbrief) een tijdstip reserveren. 
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schoolvoetbaltoernooi 
 
We vonden het schoolvoetbal heel leuk 
en we waren 2e geworden. 
Het was dit jaar bij DSE vorige jaar was 
het bij Unitas. 
Soms ging het niet op . 
Het schema was wel goed geregeld . 
En de scheidsrechters waren ook wel 
goed . 
De meeste wedstrijden gingen wel ge-
woon op. 
We hadden toverlaars 1 en 2 wij waren 
toverlaars 1. 
Door de kruisfinales werden we als nog 
2e . 
Je had finales kwart finales en ook de 
kruis finales 
Het carillon was 1e geworden. 
 

Pepijn en Wes 

Schoolvoetbal 2017, door Tom de Kinderen 

Ik ga mijn verslag maken over het schoolvoetbaltoernooi, ik deed er zelf aan 
mee met de Toverlaars. Jurgen Rompa heeft alle teams van de Toverlaars ge-
maakt en was ook coach van ons team. 

De aankomst 

Ons team moest om half negen verzamelen bij Internos. Daar wachtten we op 
iedereen en gingen daarna naar de kleedkamer. Daar kleedden we ons om en 
gingen eerst bij een andere wedstrijd kijken. Daarna gingen we op een ander 
veld onze warming-up doen. 

1e wedstrijd 

De andere wedstrijd van onze poule was afgelopen en we moesten naar het 
veld toe, we gingen klaarstaan en wachten op het fluitje. De wedstrijd begon, 
we moesten tegen de Hofstee we hadden verloren met 2-0. Hun team had een 
hele grote spits die ook 2 keer scoorde. 
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2e wedstrijd 

Na de 1e wedstrijd moesten we weer 
wachten op de andere wedstrijd, en 
daarna moesten wij tegen de Pontus. 
Wij waren beter en kwamen we best 
snel op voorsprong niet veel later 
ook de 2-0 en tenslotte ook nog de 3
-0. 

3e wedstrijd 

Meteen na de 2e wedstrijd moesten 
we gelijk de 3e wedstrijd spelen, te-
gen De 4 Heemskinderen. Deze wed-
strijd was heel spannend. Iemand ging midden in de wedstrijd op mijn voet 
staan dat deed best veel pijn maar ik wou de wedstrijd graag afspelen en ging 
verder. In de laatste minuut scoorde Daan de 1-0 en wonnen we nog net. Na de 
wedstrijd had ik veel last en ging ik land de EHBO om te koelen, gelukkig had-
den we na deze wedstrijd een uurtje rust. 

4e wedstrijd 

Na dat uurtje rust ging had al weer beter met mijn voet. Waar we als eerste te-
gen moesten in de poule hadden verloren van de Pontus dus waren wij eerste in 
de poule, en moesten we tegen D,n Overkant(1) zij hadden een heel goed 
team, sommige zaten bij mij in het voetbalteam of vorig jaar bij mij. Toen gin-
gen we beginnen hun waren wel best veel beter maar het bleef maar 1-0 voor 
hun. 

5e wedstrijd 

De wedstrijd daarna moesten tegen D’n Overkant(2) zij waren wel slechter als 
ons maar toch konden we niet goed scoren hun scoorde eerst 

uit hun eerste aanval, daarna maakten wij de 1-1 en zo bleef het ook de uitslag 
was dus 1-1. 

            6e wedstrijd 

D’n Overkant(1) had alles gewonnen 
en was al sowieso kampioen dus wij 
gingen voor de 2e plaats we moes-
ten tegen Het Carillion die eigenlijk 
al zeker 4e was en we wonnen met 
4-0. Dus waren we gelijk ook met 
doelsaldo, maar D’n Overkant zei 
dat ze een doelpunt meer hadden 
gescoord en dat het verkeerd was 
opgeschreven maar dat was niet 
eens waar dus was het onduidelijk. 
Uiteindelijk gingen we penalty’s 
doen en wonnen we met 5-3. Dus 
waren we 2e, we kregen een kleine 
beker en die staat nu in onze klas. 
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Hallo, ik ben Sandra van Dijke en sinds 
kort lid van de Toverlaars-MR. Ik ben 
getrouwd met Erwin en onze kinderen 
Fileine (groep 3) en Silvijn (groep 2) 
zitten sinds januari 2016 op de Tover-
laars. Sinds we naar Etten-Leur zijn 
verhuisd, terug naar mijn ‘roots’.        
Ik ben parttime werkzaam als        
Conrector Onderwijs op een particuliere 
middelbare school en houd er        
daarnaast van om leuke dingen te    
ondernemen met mijn gezin, een goed 
boek te lezen en te fotograferen. Ook 
houd ik van sporten, ik ga graag een 
rondje rijden op mijn racefiets en ben 
sinds april 2016 gestart met Fitcamp 
Etten-Leur van waaruit ik wekelijks 
bootcamps geef vlakbij huis.                                                             
De enthousiaste deelnemers en het samen sporten in de buitenlucht ge-
ven me veel energie. 

Vanuit mijn werk maar zeker ook vanuit mijn rol als moeder denk ik een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan de MR. Ik kijk uit naar een be-
tekenisvolle tijd als lid van de MR van de Toverlaars. 

MR-nieuws 


