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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl.nl 

Info 11 - juni 2017 

AUGUSTUS 

 
20. Eerste schooldag 

23. Info 1 
31. Groep 2 vrij 
 

 
 

   Agenda  

JULI 

 
3.  Afscheid groep 8 

 
4.  Kennismaken nieuwe groep 
     Uitzwaaien groep 8 

 
6. Zomervakantie om 12.15 u! 

 
 
 

Jarig in juli 

 
Juf.Christa 

Juf Simone 
Juf Fenna 
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Vakantie en vrije dagen 
Schoolvakanties  

Herfstvakantie:   15 t/m 19 oktober 2018        

Kerstvakantie:   24 december 2018 t/m 4 januari 2019       

Carnavalsvakantie:   4 t/m 8 maart             

Goede Vrijdag:    19 april          

Pasen:      22 april (in de meivakantie)           

Meivakantie:     22 april t/m 3 mei            

Hemelvaart:    30 en 31 mei             

Pinksteren:     10 juni                

zomervakantie 2019:  8 juli t/m 19 augustus 

Groep 1/2 heeft in de week van 3 t/m 7 juni een extra weekje vakantie 

Vrije vrijdagen groep 2: 

augustus: 31 
september: 21 

oktober:  12 
november: 2 en 16 

december: 7 en 21 
januari:  18 

februari:  1 en 15 
maart:  29 

april:  12 
mei:   17 

 

Studiedagen: 

 
maandag 24 september 

donderdag 6 december 
maandag 11 februari 

vrijdag 1 maart 
vrijdag 24 mei 

vrijdag 21 juni 

Bericht van juf Christa 

Beste ouders, verzorgers, 

 
Het is zover! 

 
Na 43 jaar en 11 maanden met veel plezier in het basisonderwijs ge-

werkt te hebben, is de tijd aangebroken om te gaan stoppen. 
 

Eind van dit schooljaar ga ik met pensioen. 
 

Ik wens jullie en jullie kinderen een fantastische toe-
komst toe. 

 
Vriendelijke groeten, 

Juf Christa 
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Personeel 

 

Groep 1-2  Juf Marijke    ma-di-wo    

   Juf Karin     wo-do              

         vrij (alleen groep 2) 

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 Suzanne    ma-di-wo    

   Juf Daniëlla    wo-do-vrij 

Groep 7A  Juf Anja     di-wo-do     

   Juf Liesbeth    ma-vrij  

Groep 7B  Juf Tineke    ma-di     

   Juf Fieke     wo-do-vrij 

Groep 8A  Juf Sanne    ma t/m 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 (studieverlof Juf Marie-José) 

Onderwijsassistenten:  

   Juf Simone    ma t/m vrij    

   Juf Dirkje    wo-vrij 

Ondersteuning: 

   Juf Anita    ma t/m vrij (alleen ‘s ochtends) 
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Het afgelopen schooljaar 2017-2018 kunnen wij als Kanjerschool weer super 

trots zijn op alle kinderen, ouders en leerkrachten. 
Wat een inzet van iedereen! 

 
We hebben hard gewerkt, veel plezier beleefd en goed ge-Kanjerd!  
Alle kinderen zijn d.m.v. de ingevulde vragenlijsten goed gemonitord en mocht 

er iets opgevallen zijn dan bent U als ouder op de hoogte gesteld.  
Hier gaan wij volgend jaar gewoon mee door in het belang van iedereen!  

 
Voorop staat elk nieuw schooljaar opnieuw: 
-de ll. krijgen een betere band met elkaar en met de leerkracht. 

-ze voelen zich prettig en veilig met elkaar. 
-ze vertrouwen elkaar onderling en zijn zelf te vertrouwen. 

-ze zijn/worden zich bewust van hun eigenheid en ze nemen verantwoordelijk-
heid voor hun gedrag.  
 

Omdat kinderen gedrag imiteren van opvoeders zoals de leerkracht en ouder
(s), is het van belang dat deze opvoeders zich bewust zijn van hun voorbeeld-

functie en Kanjergedrag laten zien!  
Voor alle KANJERS: een hele fijne vakantie toegewenst! 

 
 

 Leuke Kanjerspelletjes voor 
 in de vakantie: 
 

 -Samen een zo hoog mogelijke 
  toren bouwen van omgekeerde 
  plastic bekertjes! 

 
 -“de Reis om de Wereld: 

  je klimt op elkaars rug en pro- 
  beert zonder te vallen(grond te 

  raken) een rondje om elkaars 
  lijf te draaien! 
 

 -“Het Ballonnenspel”: verzin op- 
  drachten voor elkaar en schrijf ze 

  op kleine briefjes; stop ze in bal- 
  lonnen, blaas deze op en hang ze 
  aan een touwtje, gooi met een 

  dobbelsteen, wie 6 gooit mag een 
  ballon uitkiezen, kapot prikken 

  en de opdracht uitvoeren!  

Kanjernieuws op OBS De Toverlaars  
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Benodigdheden nieuwe 

schooljaar 

Voor groep 1-2:                                                                                 

Insteekhoesjes,                                                                               
passende gymschoenen                                                                      

en een pasfoto  

Voor groep 3:                                                                                 
Een etui met schaar-puntenslijper-plakstift.                                                   

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

Voor groep 4:                                                                                 
Een etui met schaar-puntenslijper-plakstift                                        

een 23-rings multomap met gelinieerd papier en kartonnen tabbladen. 
Voor de gymles hebben de kinderen, naast hun gymkleding ook gym-

schoenen en een handdoek nodig 

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 

Voor groep 6, 7 & 8:                                                                                              

- rekenmachine                                                                                                      

- USB stick                                                                                                       
Voor de gymles hebben de kinderen, naast hun gymkleding, gymschoe-

nen en een handdoek nodig. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen van    
groep 5 een nieuw Portfolio ( Het oude mag thuis blijven) 
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Het team van  

OBS De Toverlaars  

wenst jullie een  
hele fijne vakantie!!!!! 

 
Op 20 augustus 2018 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) 


