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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

info@toverlaars.nl 

www.toverlaars.nl Augustus 2016 

September 

04. Eerste schooldag 
15. 19.00u 

 Kanjerinformatie-avond, 
 met aansluitend om  

 20.00u 
 OV-jaarvergadering 

19. Algemene informatie-
 avond gr 1 t/m 8 

 

Agenda  

AUGUSTUS 
22. juli t/m 04. september 
 ZOMERVAKANTIE   

Vrije vrijdagen  

groep 2:                     
 

2016 
23-09    

14-10           
11-11           

25-11      
16-12   

                                      
2017        

13-01 
27-01 

10-02 
10-03 

24-03 

19-05 

 

Studiedag team  

(leerlingen vrij): 
 

2016 
maandag 3-10  

vrijdagmiddag 21-10 
maandag 21-11 

dinsdag 6-12 
 

2017 
vrijdag 24-02 

vrijdag 16-06 
vrijdag 30-06 
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Vakantierooster 2016-2017 

Schoolvakanties 2016-2017 gr. 1 t/m 8 

 
• Herfstvakantie 22 okt. t/m 30 okt. 2016 

• Kerstvakantie 24 dec. 2016 t/m 8 jan. 2017 
• Voorjaarsvakantie 25 febr. t/m 5 mrt. 2017 

• Goede Vrijdag 14 april 2017 
• Tweede Paasdag 17 april 2017 

• Koningsdag woensdag 27 april 
• Meivakantie 22 april t/m 07 mei 2017 

• Hemelvaart donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 
• Tweede Pinksterdag maandag 5 juni 2017 

• Laatste vrijdagmiddag schooljaar 14 juli 2017 
• Zomervakantie 15 juli 2017 t/m 27 augustus 2017 

Overblijf (TSO) Kober 

Beste ouder(s),  

 
Goed nieuws! Het overblijftarief voor het schooljaar 2016-2017 wordt niet ver-

hoogd. Daarnaast vervalt het flexibele overblijftarief. Met ingang van het nieu-
we schooljaar betaal je € 2,75 per overblijfbeurt. 
 

Aanmelden overblijven 2016-2017 
Het is wel belangrijk om je kind tijdig te registeren voor het nieuwe schooljaar. 

Om je kind een plaats te geven voor het overblijven, kan je hem/ haar vanaf 1 
augustus 2016 aanmelden in Flexweb. We sturen je hiervoor opnieuw een e-
mail om je hieraan te helpen herinneren. 

 
Opzeggen is niet nodig 

Als je kind volgend schooljaar niet meer komt overblijven dan is opzeggen niet 
nodig. 
 

Vragen? 
Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen, neem dan gerust contact op 

met de overblijfcoördinator van school. De contactgegevens vind je op 
www.kober.nl/overblijven (via locatiezoeker de naam van de school invoeren).  

 
Met vriendelijke groet, 
Kober kinderlunch 

http://www.kober.nl


 

 3 

Stukje van de oudervereniging 

Met de vakantie voor de deur zit ook ons schooljaar er qua organiseren van de 

activiteiten er weer op. Wat was het een leuk schooljaar en wat hebben we leu-
ke dingen gedaan! 

 
We blikken nog even terug op de laatste weken en gaan dan genieten van een 
lange en hopelijk zonnige zomervakantie. 

 
Het einde van het schooljaar hebben we met alle kinderen ingeluid met een 

leuk en gezellig schoolfeest. 
In de speelzaal stond als eerste de dj klaar voor de onderbouw. Een goed feest-
je werd er gevierd door de kinderen. Tegen het einde van hun avond mochten 

ze naar de grote gymzaal, waar ook de bovenbouw naar binnenkwam. 
Groot en klein heeft daar genoten van een Mad-Science show. (zie de foto’s op 

de site van de school om te zien wat dit inhoud) Daarna zat het er voor de on-
derbouw al weer op. Met een ijsje in de hand werden zij door hun ouders opge-
haald op het schoolplein. 

De bovenbouw mocht daarna hun feestje gaan bouwen met de dj. En dit heb-
ben ze dan ook vol overgave gedaan! 

Voor alle foto’s van deze leuke en geslaagde avond verwijzen wij u graag door 
naar de website van school http://www.toverlaars.nl/index.php?

section=7&page=119  
 
Op deze site staan alle foto’s van het afgelopen schooljaar. Haal nog snel de 

mooie foto’s van uw eigen zoon of dochter eraf voordat ze volgend jaar vervan-
gen worden door nieuwe foto’s van het nieuwe schooljaar. 

 
Het is alweer even geleden dat wij als oudervereniging meededen aan de ‘Spek 

de kas van je club’ actie. Op 21 mei mochten wij een cheque in ontvangst ne-
men met het fantastische bedrag van           € 466,09. Wij danken nogmaals 
Jumbo Etten-Leur én alle ouders/opa’s en oma’s/buren/etc. dat jullie dit moge-

lijk hebben gemaakt.  
Zoals we jullie al eerder lieten weten wilden we er graag iets van aanschaffen 

wat ten goede kwam aan expressie, omdat cultuureducatie op de Toverlaars 
hoog in het vaandel staat. 
Met trots willen we jullie dan ook de nieuwe aanschaf presenteren: een profes-

sionele grimekoffer! 

 

 

http://www.toverlaars.nl/index.php?section=7&page=119
http://www.toverlaars.nl/index.php?section=7&page=119
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Stukje van de oudervereniging (vervolg) 

 

 
De grimekoffer kan worden ingezet bij muzische middagen, musicals en 
andere creatieve activiteiten. De koffer is goed gevuld met onder ande-

ren: 
Basisgrime, schmink, sponsjes en penselen, zwarte tandlak, filmbloed, 

wolcrêpe (voor het maken van nepsnorren en –baarden), en nog véél 
meer. 

De koffer is zo samengesteld dat de school er een hele poos mee vooruit 
kan. De oudervereniging houdt de koffer in beheer, kijkt de koffer af en 

toe na en vult aan daar waar nodig. 
We hopen dat we nog jaren met veel plezier gebruik kunnen maken van 

deze geweldige grimekoffer. 
 

Zoals elk jaar heeft ook dit jaar de Oudervereniging het afscheidscadeau 
geregeld voor de kinderen van groep 8. Dit jaar werd voor het eerst het 

cadeau persoonlijk uitgereikt door de OV leden zelf. 

We wensen alle kinderen van groep 8 heel veel succes en plezier op hun 
nieuwe school en hopen dat ze het cadeau veelvuldig kunnen/zullen ge-

bruiken 
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Stukje van de oudervereniging (vervolg) 

Nieuwe leden 

In een eerdere Info deden wij een oproep voor nieuwe leden. Met blijd-
schap kunnen wij vertellen dat er zich 4 enthousiaste ouders hebben 

aangemeld om samen met ons van het volgend schooljaar minstens zo’n 
succes te maken als dit jaar. 

In de eerste info van het volgend schooljaar zullen we ze aan u voorstel-
len. 

 
Met het aantreden van nieuwe leden betekend het ook dat we afscheid 

hebben moeten nemen van een aantal oude leden. 
We hebben dit gedaan door onderling een bbq te organiseren en hun 

daarbij te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren/het afgelopen 
jaar.  

Suzanne, Shan & Eveline bedankt!!! 

 
 

Door de school zijn we met zijn allen ook nog in het zonnetje gezet. Door 

de groepen 1/2 en 2/3 werden we verrast door een geheel verzorgde en 
zelf gemaakte high tea. 

Wat was het leuk en lekker! We hebben genoten! 
Alle kinderen en leerkrachten uit deze groepen bedankt!! 

 

Wij kijken dus terug op een zeer leuk en geslaagd jaar en hopen dat uw 

kind(eren) ook van alle georganiseerde activiteiten hebben genoten. 

 



Jeugdgezondheidszorg door de GGD 

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar 

 

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zich-

zelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u 

daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder 

kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aan-

dacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 

 

Publieke gezondheid 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente 

verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. 

Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo 

snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Samen met onze 

partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met 

school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikke-

ling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssitua-

tie van uw kind. 

 

Gezondheidsonderzoeken 

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere 

via gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 

jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het 

laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidson-

derzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De uitkomsten 

van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij ook in 

het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn 

dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.  



Jeugdgezondheidszorg door de GGD  

(Vervolg) 

In het kalenderjaar 2016 zien wij de kinderen geboren in 2005 en 2010 en in 

het kalenderjaar 2017 zien wij kinderen geboren in 2006 en 2011. Bij het ge-

zondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het ge-

zondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart 

een vragenlijst. 

 

Wat doen we tijdens het onderzoek?  

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar 

beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft 

u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodi-

gen we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te komen.  

Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de 

Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek 

controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor al-

leen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het ge-

hoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 

10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid 

en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragen-

lijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we 

daarover contact met u op. 

 

Jeugdgezondheidszorg op school 

Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de 

verschillende manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is  

afhankelijk van de afspraken met gemeenten. 



Jeugdgezondheidszorg door de GGD  

(Vervolg) 

 Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van 

leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. 

 Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken wor-

den die extra zorg nodig hebben. 

 Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid 

en een goede ventilatie op school.  

 Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, bewe-

ging, weerbaarheid en seksualiteit. 

 Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding 

van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). 

 

Inentingen 

GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kin-

deren tegen ernstige ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, 

tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op:  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma 

 

Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en 

advies op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet 

alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken 

met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u 

op: http://ww.ggdreisvaccinaties.nl/ 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma
http://ww.ggdreisvaccinaties.nl/


Jeugdgezondheidszorg door de GGD  

(Vervolg) 

Hoofdluis 

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de 

website van het RIVM:  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

 

Contact 

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over 

zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdver-

pleegkundigen, verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-

Brabant voor u klaar.  

Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt 

de groeicurven van u kind in zien en u persoonlijke gegevens aanpassen. U 

heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.  Via MIKB kunt u ook uw vragen 

stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afspra-

kenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer: 

076–528 2486.  

Wist u dat … 

 De herziene afsprakenlijst op de website staat bij ouderinfo 

 
 Nieuwe verkeersouder wordt Suzanne Akerboom. Zij neemt de 

werkzaamheden over van Monique van Praat, die De Toverlaars vele 
jaren in de verkeerswerkgroep heeft vertegenwoordigd. 

 Suzanne veel succes en Monique super bedankt voor alles wat je 
 voor De Toverlaars hebt gedaan. 

 Er een facebookpagina is van de Toverlaars met informatie, foto’s en 

nog veel meer. 

 https://www.facebook.com/OBS-De-Toverlaars-828709450566784/ 

 We in het nieuwe schooljaar starten met een nieuwe taal– en spellingme-
thode?  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
http://www.mkib.nl
https://www.facebook.com/OBS-De-Toverlaars-828709450566784/
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Het team van  

OBS De Toverlaars  

wenst jullie een  

hele fijne vakantie!!!!! 

 
Op 5 september staan we  

weer voor jullie klaar! 


