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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 

Info 10 - juni 2019 

8 juli t/m 18 augustus  

     Zomervakantie   
 

AUGUSTUS 
19 Eerste schooldag 
 

Agenda 

JULI 

 
  2 Uitzwaaien groep 8 

     Afscheidsavond groep 8 
  3 Gr. 1 t/m 7 Kijkje in de 
     nieuwe groep  

  4 + 5 Groep 8 vrij 
  5 12.15 u Zomervakantie  

 

Jarig in juli 
 

Juf Simone 
Juf  Fenna 
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Benodigdheden volgend schooljaar: 
Voor groep 1-2: 

Insteekhoesjes, passende gymschoenen en een pasfoto.  

Voor groep 3: 
Een etui met schaar, puntenslijper en plakstift.                                                   

Voor de gymles hebben de kinderen, naast hun gymkleding ook gymschoenen 
en een handdoek nodig.                                                                           

Insteekhoesjes (portfolio). 

Voor groep 4: 

Een etui met schaar, puntenslijper en plakstift, een 23-rings multomap met  
gelinieerd papier en kartonnen tabbladen.                                                 

Voor de gymles hebben de kinderen, naast hun gymkleding ook gymschoenen 
en een handdoek nodig.                                                                            

Insteekhoesjes (portfolio). 

Voor groep 5 t/m 8: 

- insteekhoesjes (bestemd voor portfolio) 
- plakstift (geen vloeibare lijm) 

- schaar 
- puntenslijper met opvangbakje 

- kladschrift/ kladblok 
- klein etui 
- Kartonnen tabbladen 

- gelinieerd papier A4 ( 23 rings) 
- liniaal 

- mapje om je huiswerk in mee te nemen 
- Koptelefoon voor op de computer 
- Muis voor aan de computer met USB aansluiting                                          

Voor de gymles hebben de kinderen, naast hun gymkleding, gymschoenen en 

een handdoek nodig. 

Voor groep 6, 7 & 8: 

- rekenmachine 
- insteekhoesjes (bestemd voor portfolio) 
- USB stick 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar      
krijgen de leerlingen van groep 5 een nieuw 

portfolio (het oude mag thuis blijven). 

 

 

 

Volgend schooljaar 
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Personeel 

Groep 1-2 A  Juf Marijke   ma-di                                                       

   Juf Karin   wo-do                                                 
Groep 1-2 B Juf Suzanne  ma-di-wo                                                               

   Juf Daniëlla  wo-do                                   
(alleen groep 2) vrij                                                                           
Groep 3  Juf Moenja  ma-di 

   Juf Patricia  wo-do-vrij                                                
Groep 4  Juf Nadja   ma-di-wo                                                                      

   Juf Nataschja  do-vrij                                                
Groep 5  meneer Johan  ma-di-wo-do 
   Juf Tineke   vrij                                                      

Groep 6   Juf Tineke   ma-di                                                     
   Juf Fieke   wo-do-vrij                                            

Groep 7A  Juf Anja   di-wo-do                                               
   Juf Liesbeth  ma-vrij                                                  
Groep 8A  Juf Sanne   ma-di-wo       

   Juf Jolanda  do-vrij                                                     
Groep 8B  Meneer Rob  ma t/m vrij           

IB   Juf Angela  ma-do 
   Juf Fenna   di-do          

Directie  Juf Marie-José  ma-wo-do  

   Juf Liesbeth  di om de week (studieverlof Juf Marie-José) 

Onderwijsassistenten:  

   Juf Simone  ma t/m vrij 

   Juf Marloes   ma-do 

Ondersteuning: 

   Juf Anita   ma t/m vrij (alleen ‘s ochtends) 

   Juf Angelique  ma-di-do-vrij (alleen ’s middags) 
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Even voorstellen..  

Hallo, ik ben Karlijn.  

Ik ben getrouwd met Johan en wij hebben 3  
kinderen die allemaal op de Toverlaars zitten, Lars (groep 5), Tess (groep 3), en 
Ellen (groep 1).  

Na 10 jaar op een deurwaarderskantoor gewerkt te 
hebben als juridisch medewerker, ben ik een half 

jaar geleden gaan werken voor het "familiebedrijf". 
Mijn moeder en zus runden al een aantal jaar een 
zorgboerderij in Etten-Leur. Doordat deze steeds 

groter is geworden, werden ook de administratieve 
en organisatorische werkzaamheden steeds meer. 

Omdat daar mijn kracht ligt was dit een mooie win
-win situatie!  
Ik werk nu op een heel mooi en bijzonder plekje!  

In mijn vrije tijd mag ik graag basketballen, vind ik 
het leuk om spelletjes te doen of een boek te le-

zen. Ook heb ik in mijn vrije tijd altijd graag ver-
schillende activiteiten georganiseerd (voor de bas-

Nieuw GMR Lid 

Vrije dagen 

 

 

Studiedagen:      Vrije (vrij)dagen groep 2: 
Dinsdagmiddag 27 augustus   30 augustus 

Maandag 11 november     20 september 
Vrijdag 6 december     4 oktober 
Vrijdag 24 januari     8 en 22 november 

Vrijdag 21 februari     7 februari 
Maandag 2 maart      13 en 27 maart 

Vrijdag 12 juni      6, 7 en 8 mei (groep 1 en 2) 
        juni:  19 

        juli:  3 



 

 5 

Bedankt 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Wij willen deze bedrijven nog even extra bedanken,  

zij hebben er mede voor gezorgd dat alle leerlingen  
een leuke feestweek hebben gehad. 

   
 

Tevens willen we u laten weten dat u voor gluten- en 
lactose  

vrij gebak ook bij Bas en Anneloes terecht kan!  
 
 

 
 

Omdat het zo leuk is om leuke activiteiten te regelen voor alle 
leerlingen en soms eens even iets anders te doen, hebben wij 
ook dit jaar weer voor de spooktocht van groep 8 gezorgd.  

Een activiteit die niet standaard op de kalender van de  

Van de oudervereniging 
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Oudervereniging staat, maar wel ook een die erg leuk is 

om te doen. Wat is het leuk om de grootspraak te horen 
om ze vervolgens keihard te horen gillen. 

Toen was het alweer tijd voor de laatste activiteit van dit 
schooljaar. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Iedereen heeft deze avond weer met veel plezier gelopen. 
Wat is het jammer dat we de blije gezichten van iedereen alleen aan het 

begin en aan het einde van de  route zien en wat zouden we graag die blije 

toetjes ook nog ergens langs de route willen zien, voor een wel verdiende aan-
moediging. 

 
 

 
 
 

 
Helaas was het voor ons niet mogelijk om ook nog eens met een traktatie  

onderweg te staan. Jammer genoeg is er geen enkele reactie binnen gekomen 
op een oproep om hier aan mee te werken, maar voor komend schooljaar wil-
len we een kleine verandering aan brengen binnen de oudervereniging……………. 

 
 

 
 

 

Wat we willen gaan doen, in september krijgt u van ons een brief waarin u kan 
aangeven of u ons zou willen helpen met een activiteit. De activiteiten en data 

staan daar al in vermeld. U heeft dan het gemak dat de 
activiteit al bedacht is en er voor u een concrete taak 
klaar ligt. 

 
Denk hier- bij aan 

 

• kerst 

• toverlaarsdag 

• Avond 4 daagse op de route en nog meer leuke activiteiten. 
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Het team van  

OBS De Toverlaars  

wenst jullie een  
hele fijne vakantie!!!!! 

 
Op 19 augustus 2019 staan we  

weer voor jullie klaar! 
 

 
 

 

(Bij ernstige calamiteiten tijdens de zomervakantie kunt u contact opnemen  
via de directeur-bestuurder Dhr. T. van Oorschot Kantoor: 076-5017365  

Mobiel: 06-12219291) 


