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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

www.toverlaars.nl 

Info 1: 31 Augustus 2017 

 

Om teleurgestelde gezichtjes op 

school te voorkomen vragen wij u 
de uitnodigingen voor uw kinder-

feestje buiten schooltijd om uit te 
delen.  

Dit voorkomt veel verdriet en past 
bij de belangrijkste kernwaarde 

van het openbaar onderwijs; 
“Iedereen is welkom!” 

 
Alvast hartelijk dank voor uw   

medewerking! 

Agenda 

 

SEPTEMBER 
11 t/m 22    

 Op voeten en Fietsen  
11 Infoavond  
 Gr 1 t/m 8 

15 Groep 2 VRIJ 
19 OV 20:00 

25 Studiedag team VRIJ 
28 Info 2 
29 Groep 2 VRIJ 

 
 

OKTOBER 
2 t/m 12  
Toverlaars Talent Weken 

4 t/m 15   
 Kinderboekenweek 

 “Gruwelijk eng!” 
5 Groep 7  

 Verkeersdoolhof 
12 Muzische middag 
 Gr 1/2A, 1/2B,  

 5 en 7 
13 Studiedagteam VRIJ 

16 t/m 20  Herfstvakantie 
23 t.m 28  Controleweek 
    Hoofdluis 

26 Info 3 

 

Kinderfeestje? 

Juf  Anja 

Juf Fieke 
 

 
 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Jarigen September 
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We zijn weer begonnen 

Afgelopen maandagochtend was het zover; het schooljaar 2017-2018 ging van 

start. Ondanks dat het wellicht een beetje onwennig was in het begin, zagen we 
deze ochtend heel veel stralende kindergezichten. Best spannend hoor; een 

nieuwe juf of meneer, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en een nieuw lokaal! 
Na een paar dagen zijn de meeste kinderen alweer gewend en kijken we terug 
op een goed begin.  

En zoals het spreekwoord zegt: Een goed begin is het halve werk!  
 

Het team van De Toverlaars wenst iedereen  
een Superfijn en Leersaam schooljaar toe!  

Informatie-avond 

Graag nodigen wij alle ouders uit om kennis te komen maken met de juf of me-

neer van hun kind(eren). De leerlingen stellen de ouders zelf voor en vertellen 

nog iets over het werken in de klas. U kunt binnen onderstaande tijdsblokken 

gewoon de klas binnenlopen. 

Inloop: 
18.30u - 19.30u groepen 1 t/m 4 

19.00u - 20.00u groepen 5 t/m 8 

 
 

Let op! Extra bijeenkomst voor groep 3: 
Voor de ouders van leerlingen van groep 3 is ook nog een algemene informatie-
bijeenkomst die begint om 19.30u en om ongeveer 20.30u weer is afgelopen. 

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor de ouders. 

Babynieuws 

Een geweldige start van het schooljaar: 

 
Wij feliciteren Juf Tineke en haar man Corné en de grote 

zussen Lieke en Suze met de geboorte van zoon en  
broertje Tijs op de allereerste schooldag van dit jaar. 
 

Heel veel geluk toegewenst! 
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Op Voeten en Fietsen naar school 

Zelf veilig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen.  

Ze leren hierdoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen.  
Helaas gaan veel kinderen niet op de fiets of lopend naar school, maar worden 

ze met de auto gebracht omdat ouders de schoolroutes onveilig vinden.  
Ouders van schoolgaande kinderen kunnen daar zelf verandering in brengen!  
 

Daarom zijn er van maandag 11 september t/m vrijdag 22 september  

de actieweken "Op Voeten en Fietsen naar school".  

 
Wat willen we met deze actieweek bereiken?  

We willen graag dat de ouders en kinderen de positieve kanten van het lopen 
en/of fietsen naar school ervaren. Door kinderen altijd met de auto te brengen 
leren kinderen niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Bovendien verhoogt veel 

autoverkeer rondom de school de onveiligheid. De actieweek 'Op Voeten en 
Fietsen naar school' is er om ouders aan te moedigen hun kinderen lopend of 

fietsend naar school te laten gaan. De actieweek is de eerste stap zijn op weg 
naar een veiliger schoolomgeving én een stimulans om meer kinderen te voet of 
per fiets naar school te laten gaan. Zelfstandige mobiliteit, zoals zelf naar school 

kunnen gaan, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het 
van belang dat ouders hun kinderen al van jongs af aan lopend of met de fiets 

naar school brengen. Door de dagelijkse routine van het samen naar school lo-
pen of fietsen leren kinderen gevaarlijke situaties te herkennen en hoe daar 
mee om te gaan. Kinderen leren zo geleidelijk aan zelf aan het verkeer deel te 

nemen.  
 

Wat houdt de 'Op Voeten en Fietsen naar school'-week in?  
In de klas staat het lopen en fietsen naar school centraal en er wordt dagelijks 
aandacht aan besteed. De kinderen komen met hun ouders te voet of op de 

fiets naar school. Kinderen verdienen hier in de klas 
een sticker mee en worden aan het eind van de week 

beloond voor de geleverde inspanning.  
Tip: Is het voor u onmogelijk om uw kind te laten lo-

pen of fietsen? Parkeer dan een paar straten verderop 
en loop het laatste stukje naar school.  
 

Wij wensen iedereen heel veel succes! 

Bent u onze nieuwe verkeersouder? 

Helaas heeft onze verkeersouder aangegeven haar taken neer te willen leggen 

en zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste vervanger. 
Ben je betrokken bij onze school en vind je een verkeersveilige school– en 

thuisomgeving erg belangrijk? Wil je meepraten en meedenken over oplossin-
gen en acties die de verkeersveiligheid vergroten? Meld je dan aan! Dat kan 
persoonlijk bij Marie-José Jaspers of Fenna van Wijk, maar kan ook per mail via  

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 
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Kalender 

Afgelopen maandag hebben alle oudste leerlingen van ieder gezin een kalender 

meegekregen. Hierop vindt u alle reeds bekende activiteiten van dit schooljaar. 
Naast de planning staat op iedere bladzijde nog een stukje praktische informa-

tie . 
Mocht u vragen of tips hebben over de inhoud dan horen we dat graag! 
 

Vanwege de wijziging van het landelijke theoretische verkeersexamen door VVN  
van 12 naar 5 april 2018 is ook het praktische examen verplaatst van 16 naar 9 

april. (Beiden 1 week eerder) 
 
De eerder doorgegeven datum stond op de website van VVN en hieruit mocht 

(zoals in voorgaande jaren)  worden opgemaakt dat deze ook de juiste datum 
was. 

 
Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande data op de kalender aan te passen. 

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Vanaf volgend schooljaar is het 

weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. 
Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m maart een interactieve ty-

pecursus meteen na schooltijd op Bredeschool Het Voortouw. De kinderen leren 
dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te mai-
len. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de 

wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u alvast een kijk-
je nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. 

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931 of bezoek onze open 
dag. 
 

Open dag op bredeschool Het Voortouw is op dinsdag 19 september 15.30 
uur in de mediatheek op de 1e verdieping. U en uw kind zijn dan van harte wel-

kom. 
 
Met vriendelijke groeten 

Sylvia Ligterink 
Kindertypecursus.nl 
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Juzt geeft een informatieavond over pleegzorg in het Oude Raadhuis te 

Etten-Leur op woensdag 20 september. 

Juzt zoekt samen met de gemeente Etten-Leur verschillende pleeggezin-
nen voor kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze 

verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat 
mensen uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via 

school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een ‘ander’ 
pleeggezin. 

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van 
pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg momenteel 

veel groter dan het aanbod van beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe 
pleeggezinnen zijn en blijven daarom hard nodig. 

Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk 

en pleegzorg combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg 
zijn er? Daarover gaat de informatieavond van Juzt Pleegzorg. 

Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van 
pleegzorg informeert over de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers 

kunnen vragen stellen en vrijblijvend kennis maken met wat je als 
pleegouder kunt betekenen voor een kind dat voor korte of lange tijd 

niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn heel divers: alleenstaand, met 
partner of met gezin, ook senioren en mensen die werken kunnen veel 

voor een kind betekenen als pleegouder. Een groot huis of veel geld is 
niet nodig. Het is wel belangrijk dat pleegouders een kind veiligheid, sta-

biliteit en rust kunnen bieden. Heb je interesse of wil je meer informatie 
over pleegzorg? 

Kom naar de informatieavond op: 

Woensdag 20 september van 20.00 tot 22.00 uur 

Locatie: Oude Raadhuis, Markt 1 te Etten-Leur 

Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom. 
Graag aanmelden via www.juzt.nl/actueel/agenda of bel 076-525 64 44. 

Juzt heeft een reizende expositie over pleegzorg georganiseerd. De ex-

positie is in september te bezichtigen in het Winkelcentrum Etten-Leur, 
rondom het speelplein. Iedere maand reist de expositie naar een volgen-

de gemeente in de regio. Ook op deze manier wil Juzt in samenwerking 

met gemeenten nieuwe pleegouders werven. 

De expositie bestaat uit prachtige foto’s van kinderen in alle leeftijden. 

Pleegouder? Iets voor u? 


