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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 
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Agenda 

OKTOBER 

 
1 t/m 5 oktober 

Oudergesprekken gr 1 t/m 8 
3. Opening Kinderboekenweek 
4. Verkeersdoolhof groep 7 

10. Afsluiting Kinderboekenweek 

11. Muzische middag gr 1/2, 3, 

7A en 7B  

12. Groep 2 vrij 

15 t/m 19 Herfstvakantie 

Hoofdluiscontrole  

25. Info 3 

 
NOVEMBER 
 

 

Jarig in oktober  

 
Meneer Johan 

Juf Angela 
Juf Patricia 

 

Jarig in november  

 
Juf Tineke 

Muzische middagen  

2018-2019: 
 

11 oktober:  
groepen 1-2, 3 en 7 

 

21 maart: 
groepen 4, 5 en 6 
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Nieuws van het team 

Het afgelopen jaar heeft het team van De Toverlaars ook 

in de schoolbanken mogen zitten. Ook de juffen en me-
neren hebben diverse cursussen en opleidingen gevolgd.  

 
Meneer Rob mag zich na het ontvangen van zijn diploma 
“Onderwijskundig expert in Wetenschap en Technologie” 

noemen. Deze nieuwe kennis zal niet alleen voor De To-
verlaars, maar voor de hele stichting ingezet gaan wor-

den.  
 
Juf Marie-José heeft haar eerste jaar van de opleiding 

Master Leiderschap Onderwijs positief afgerond en is nu 
       met haar tweede jaar gestart. 

 
Het team van De Toverlaars is uitgebreid met 3 verschillende collega’s; juf Anita 
en juf Angelique helpen het team met allerlei hand en spandiensten. Misschien 

heeft u ze al wel eens aan de telefoon gehad.  
Meneer Mitchell is vakleerkracht gym en verzorgt op 

dinsdag, donderdag en vrijdag de gymlessen op De 
Toverlaars. Wij zijn ontzettend blij met deze extra 

ondersteuning, zodat we ons nog meer kunnen rich-
ten op onze kerntaak; het begeleiden van de kin-
deren. 

 

Juf Sanne en haar man Arjan zijn in blijde verwach-

ting van hun eerste kindje.  

Van harte gefeliciteerd! 

Na de gymles vinden we het belangrijk dat de  

kinderen zich opfrissen.  
Dat kan door gebruik te maken van de douche, 

maar de kinderen mogen zich ook met een was-
handje opfrissen. 
In de hogere groepen is het gebruik van een  

roldeodorant, of een deostick aan te raden.  
Het gebruik van spuitbussen is niet toegestaan. 

Afspraken na de gym 
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In verband met de beperkte ruimte in de speelzaal de afgelopen jaren werd voor iedere leerling 

alleen het gezin uitgenodigd bij de muzische middag of de musical. 
Deze afspraak werd niet door iedereen nagekomen en leverde onduidelijkheid en ontevreden-

heid op.  
Vanaf de eerstkomende muzische middag hanteren we daarom een andere afspraak: 
We hebben besloten om voorafgaand aan elke voorstelling het totaal aantal zitplaatsen te delen 

door het totaal aantal leerlingen dat de voorstelling verzorgt.  
Elk kind krijgt een gelijk aantal kaartjes en mag zelf in overleg met u bepalen wie hij of zij voor 

de voorstelling uitnodigt.  
De voorstelling kan alleen bijgewoond worden op vertoon van een kaartje bij de entree. 

Uitnodigingen voor de Muzische middagen  

en de musical 
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Fit & Fun Kids: 

Beleeft jouw kind geen plezier in bewegen en is jouw kind onhandig in zijn  
motoriek? Of eet jouw kind met tegenzin  fruit en groenten en heeft ongezonde 

eetgewoonten? Lees dan snel verder over Fit & Fun Kids! 
 
Bij Fit & Fun Kids leren kinderen met overgewicht gedurende 6 weken meer 

over een gezonde leefstijl.  
Onder begeleiding van Kinderfysiotherapeut Anca Nijs ervaren ze dat fit zijn 

leuk is. Door elke week te bewegen, werken de kinderen aan een betere  
conditie, meer uithoudingsvermogen en kracht. Ze maken kennis met  
verschillende sporten en ontdekken wat ze leuk vinden. Zelfvertrouwen en  

plezier in bewegen staan centraal. Daarnaast geeft jeugdverpleegkundige  
Yvonne Coertjens jou en je kind in 3 gesprekken tips & trics over een gezond 

eetpatroon en handvaten voor lastige eters. 
 
Voor wie: 

Kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas en/of motorisch laag  
niveau. Woonachtig in Etten-Leur. 

Wanneer: 
Elke dinsdag van 16.30-17.30 in het Turfschip (Schipperstraat 2 Etten-Leur) 

Startdatum: 
Instromen kan op elk moment. 

Meer informatie en aanmelden: 

Kinderfysiotherapeut Anca Nijs: anca@praktijkleursehaven.nl of 

Jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens: y.coertjens@ggdwestbrabant.nl of  
06-20854565 

Info GGD 

mailto:anca@praktijkleursehaven.nl
mailto:y.coertjens@ggdwestbrabant.nl
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Van de wijkvereniging 

Gemiddeld één keer per maand organiseren wijkvereniging De Keen, Schoen-

makershoek en Etten-Leur Noord hele toffe kinderdisco's voor alle leerlingen 
van Brede Scholen Het Voortouw, De Pijler en De Hasselbraam. Per disco ont-

vangen de kinderen in de klas een uitnodiging. Wij hebben voor u ook een jaar-
planning gemaakt, zodat u ze thuis alvast op de kalender kunt zetten!  
De disco's staan ook vermeld in de Brede School kalender en op de website, 

maar vooraf inschrijven is niet mogelijk. De kinderen kunnen zich gewoon mel-
den bij de speelzalen van Brede School Het Voortouw, betaling is aan de deur. 

In verband met de brandveiligheid moeten wij een maximum aantal bezoekers 
hanteren, wij hopen op uw begrip hiervoor.  
Tevens zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers die ons structureel willen hel-

pen bij de voorbereidingen van deze disco's en tijdens de disco zelf.  
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via  

discodekeen@gmail.com  
 

Datum    Tijd   Groep  

10 oktober 2018  14.30-15.30 uur  1/2  

26 oktober 2018  19.00-20.30 uur  7 + 8   

23 november 2018 19.00-20.00 uur  4  

14 december 2018 19.00-20.30 uur  6  

25 januari 2019  19.00-20.30 uur  5  

22 februari 2019  19.00-20.00 uur  3  

29 maart 2019  19.00-20.30 uur  7+8  

10 mei 2019  19.00-20.30 uur  5+6  

14 juni 2019  19.00-20.00 uur  4  
 

Namens de wijkvereniging graag tot ziens!  
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