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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

www.toverlaars.nl 

Info 2: 28 september 2017 

 

Elk schooljaar plannen wij 2 ontruimings-

oefeningen zodat de kinderen en leer-

krachten weten wat te doen in een nood-

situatie.               

Als het alarm af gaat zonder dat dit ge-

pland is weet ook iedereen wat hij moet 

doen.  Iedereen gaat op zo'n moment het 

gebouw uit op de BHV-ers na. De BHV-

ers controleren of er geen kinderen en 

personen meer in het gebouw zijn. De 

veiligheid van de kinderen en alle andere 

personen is onze eerste prioriteit. Om dit 

goed uit te kunnen voeren is medewer-

king gewenst en mag niemand het ge-

bouw in. Zo kunnen wij onze taak het 

beste en het snelst uitvoeren. 

Agenda 

OKTOBER 

2 t/m 12  
Toverlaars Talent Weken 

4 t/m 15   
 Kinderboekenweek 
 “Gruwelijk eng!” 

5 LERARENSTAKING 
9 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 

 
NOVEMBER 
3 Groep 2 VRIJ 

7 Schoolfotograaf 
9 OV 20:00 
16 MR 

17 Groep 2 VRIJ 
18 Zaterdag: Intocht  

 Sinterklaas 
23 Info-avond Groep 8 
30 Info 4 

BHV 

Meneer Johan 

Juf Angela 
Juf Patricia 

 
 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Jarigen oktober 
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Info van de leesspecialist 

Swingende opening Kinderboekenweek “Het Voortouw” 
Beste ouders en verzorgers, 

Van 4-15 oktober vindt de Kinderboekenweek 2017 plaats met het thema: 

‘Gruwelijk eng’. Alle kinderen van Brede School het Voortouw (PCBS ’t Kof-

schip + OBS De Toverlaars + RKBS De Pontus) openen deze week op een ludie-

ke manier. 

De ruim 600 kinderen krijgen gedurende de ochtend allemaal een dans aange-
leerd passend bij het thema van de Kinderboekenweek van “Danspas”. Het bij-
zondere van deze opening is dat de scholen de groepen per niveau samenvoe-

gen tijdens het aanleren van de dans, dit versterkt de verbinding tussen de 
scholen. Aan het einde van de schooldag (12.15 uur) is er op het schoolplein 

een presentatie voor de ouders. U kunt vanachter het hek meekijken. 

Om de dans er nog mooier uit te laten zien is er gekozen voor een bepaalde 
kleur kleding die alle kinderen misschien wel hebben. Het zou leuk zijn als u uw 

kind de betreffende kleur aan zou kunnen geven op woensdag 4 oktober. 

Kleding Spijkerbroek/spijkerrok met een T-shirt/trui/vest/jasje in de volgende 

kleuren: 

(indien geen spijkerbroek…een andere soort broek/rok) Groep 1/2 – GROEN 
Groep 3/4 – ROOD Groep 5/6 – BLAUW Groep 7/8 – ZWART/WIT Bij deze groep 

is het idee om kinderen helemaal zwart/wit te laten dragen 

Verder besteden we in de periode van de Kinderboekenweek in de klassen veel 
aandacht aan lezen en boeken. Deze keer gaan we vooral werken met poëzie en 

het voordragen van gedichten. We werken namelijk dit jaar aan de kwaliteit van 

het lezen op de Toverlaars. 

Vindt u het leuk om mee te helpen aan de kwaliteit van het lezen in de klas van 

uw kind d.m.v. voor te lezen/ voordragen dan kunt u een afspraak maken met 

de leerkracht van uw kind om in de kinderboekenweek te komen voorlezen. 

Als (Brede) school doen we mee met de jaarlijks terugkerende scholenactie van 

de BRUNA (Van Bergenplein): 'Sparen voor je schoolbieb'. Mocht u tijdens de 
Kinderboekenweek een boek aanschaffen bij de Bruna, dan mag u de kassabon 
inleveren bij de juf / meneer van uw kind(eren). Aan het eind van de actieperio-

de wordt door Bruna 20% van het totaalbedrag gesponsord in de vorm van kin-

derboeken. 

Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor schoolbibliotheek Het Voortouw! 

Spaart u voor ons mee?           

 Met vriendelijke groeten de Kinderboekenweek commissie 
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Info van de digicoach 

Binnen de stichting werken we met een privacybeleid. Dit beleid is om te voor-

komen dat privé-gegevens ongevraagd openbaar gemaakt worden. U heeft in-
middels een brief ontvangen waarin we u, per kind, toestemming vragen m.b.t. 

het verspreiden van de adresgegevens en het plaatsen van foto's. Indien u deze 

brief nog niet heeft ingeleverd verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Daarnaast willen we u erop attenderen dat het voor begeleidende en/of bezoe-

kende ouder(s) wordt verboden om onder schooltijd foto's te maken en/of ge-
maakte foto's te verspreiden via social media. De school zal bij de diverse acti-
viteiten een fotograaf aanstellen waarvan de foto's online gepubliceerd zullen 

worden en waarbij we de privacy zoals aangegeven in het privacy beleid zullen 
waarborgen. 

Info vanuit de MR 

Donderdag 14 september zijn wij met de Medezeggenschapsraad (MR) weer be-

gonnen met de eerste vergadering van het schooljaar. De MR heeft als taak 
mee te denken en soms instemming te verlenen over (beleids)zaken die op 

school spelen. Alle zaken die besproken worden, staan in de jaarplanning. Te-
genwoordig wordt dit vastgelegd in een activiteitenplan voor de MR, tezamen 
met andere zaken zoals de professionalisering en het budget. Om dit juist vast 

te leggen, zullen alle leden in oktober een workshop volgen hieromtrent. 

In de MR van onze school is zowel een oudergeleding (Barry den Ouden, Inske 
Weber en Sandra van Dijke) als een personeelsgeleding (Johan van Opstal,    

Tineke van Sprundel en Patricia Wagtmans) vertegenwoordigd. 

De data waarop de MR dit schooljaar nog zal samenkomen zijn als volgt: 

· Donderdag 16 november 20.00 uur.              
· Dinsdag 16 januari 20.00 uur.               

· Dinsdag 20 maart 20.00 uur.                
· Donderdag 31 mei 20.00 uur                

· Dinsdag 26 juni 20.00 uur 

 

Tevens komt de MR jaarlijks samen met de andere MR-en van Stichting Leer-
Saam, te weten de MR van de Springplank en de MR van de Leest. De datum 

hiervan is woensdag 31 januari. 

Wij hopen laagdrempelig te zijn naar alle ouders toe. Mocht u vragen over de 
MR of opmerkingen hebben die wij in de MR kunnen bespreken, dan mag u ons 
natuurlijk altijd aanspreken. 
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Ik Val Op! 

Nu de dagen korter worden en de winter er aan 

komt is het zaak extra te letten op veiligheid. 

Zorg dat u opvalt tijdens het fietsen, want u bent 

voor bestuurders van auto’s, vrachtauto’s en 

bussen toch minder goed zichtbaar ondanks alle 

spiegels en andere voorzorgsmaatregelen. Een 

ongeluk ligt echt in een klein hoekje. Zorg er 

daarom voor dat u zichtbaar bent! Controleer re-

gelmatig uw verlichting en reflectoren en houdt u 

aan de verkeersregels. 

 

Fietsverlichting en reflectie op een fiets: wat zijn de regels? 

Als fietser moet je in het donker en bij slecht zicht goed werkende, niet knippe-

rende voor- en achterlichten voeren. Je mag hiervoor ook losse lampjes gebrui-

ken. Ook moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en velgen 

of banden. 

 

Regels voor vaste fietsverlichting 

• wit of geel licht voor; 

• rood licht achter; 

• de lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen; 

• de lampen mogen niet knipperen. 

Een fiets met 2 voorwielen moet aan de voorkant 2 witte of gele lampen heb-

ben. 

Bent u onze nieuwe verkeersouder? 

Tweede oproep!!! 

Helaas hebben we op onze vorige oproep nog geen reactie mogen ontvangen en 
zijn we nog steeds 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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Ik Val Op! (vervolg) 

Regels voor losse lampjes op een fiets 

• wit of geel licht voor; 

• rood licht achter; 

• de losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam. Dus niet op je hoofd, 

armen of benen; 

• je mag losse lampjes bevestigen aan je kleding of op je tas; 

• losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of over-

heen hangen; 

• losse lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen, ze mogen 

niet knipperen en niet te veel bewegen. 

 

 

Regels voor reflectie op een fiets 

• een rode reflector (niet driehoek) op de achterkant van de fiets; 

• gele reflectoren op de trappers (voor en achter, links en rechts); 

witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of banden. 
 
De boete die je kunt krijgen als bovenstaande niet op orde is bedraagt €55,- 

 
 

Binnen de gemeente Etten-Leur start de campagne “Ik val op!” op maandag 23 
oktober (direct na de herfstvakantie). 
Ook De Toverlaars zal aan deze actie meedoen om kinderen (en hun ouders) er 

bewust van te maken wat het belang is om als verkeersdeelnemer goed op te 
vallen in het donker. 

Verdere informatie over deze actie volgt nog. 
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Info vanuit de OV 

 

We zijn inmiddels alweer 5 weken onderweg in het nieu-

we schooljaar. Dat betekent dat de oudervereniging ook 
weer vol enthousiasme van start is gegaan. 

De samenstelling van de OV is dit jaar hetzelfde geble-
ven als vorig jaar. Er hebben geen wisselingen plaatsge-
vonden. U kunt dus nog steeds dezelfde mensen aan-

spreken wanneer u iets wilt weten of mededelen. 
Vorige week hebben wij onze eerste vergadering van dit 

schooljaar gehad en zijn de eerste stappen in de komen-
de activiteiten gezet. 

Nieuw dit jaar is de invulling van de sportcommissie. Naast de sportdag gaat zij 

zich dit jaar ook bezig houden met de verschillende schoolsporttoernooien die 
Etten-Leur biedt.  

We hebben gemerkt dat de leerlingen van de Toverlaars het erg leuk vinden om 
mee te doen aan sport- en spel activiteiten. Na een succesvol schoolvoetbal-
toernooi van afgelopen jaar hebben wij besloten om dit jaar wat meer school-

toernooien onder de aandacht te brengen. 
Het eerste toernooi wat in aantocht is, is het schoolkorfbaltoernooi in de Herfst-

vakantie. De leerkrachten hebben tijdens de gymlessen al korfbal aangeboden. 
Daarnaast hebben alle kinderen een informatieve presentatie gezien over het 
meedoen aan schooltoernooien, en in het bijzonder het aanstaande korfbaltoer-

nooi. We hebben al heel wat enthousiaste geluiden gehoord van de kinderen die 
mee willen doen, en we hopen dan ook dat we 

volgende week verschillende teams kunnen 
gaan inschrijven.  
Om de kinderen mee te laten doen hebben wij 

wel begeleidende ouders nodig. Wij hopen van 
harte dat jullie dus net zo enthousiast zijn en 

jullie samen met de kinderen opgeven voor de 
toernooien. 

Ook de sinterklaascommissie heeft alweer de eerste stappen gezet, 

ook al duurt het nog even voordat het zover is. Om er dit jaar weer 
een feestelijk succes van te maken is het zaak op tijd te beginnen. De 

eerste opzet ligt er dus al vóór de herfstvakantie. 
De schoolreiscommissie is op de achtergrond ook al aan de slag. De 
eerste aanbiedingen van verschillende pretparken e.d. liggen alweer in 

ons postvakje. Om optimaal gebruik te maken van de aanbiedingen 
zullen zij op korte termijn samen komen om de accommodaties te reserveren. 

Om het schooljaar 2016-2017 definitief af te kunnen sluiten is er natuurlijk 
weer een (financieel) jaarverslag gemaakt. Deze ligt op 10 oktober a.s. bij juf 
Marie-José op kantoor voor u ter inzage. 

 
Wij hebben er zin in om van dit jaar weer een succes te maken. 

 
Oudervereniging OBS De Toverlaars 
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Talige uurtjes 

Dit schooljaar starten de ‘talige uurtjes’ in de bibliotheek. De ‘talige uurtjes’ zijn 

op woensdagochtend voor ouders en kinderen van 0-6 jaar. Naast de reguliere 
inloopochtenden op woensdag van 10.00-12.00 uur waar ouders en professio-

nals terecht kunnen voor hun vragen over boeken, (voor)lezen, thema’s en 
apps, worden er nu ook externe deskundigen uitgenodigd. Want… taal is meer! 
Taal is ook lichaamstaal, gebaren en mimiek.  

Jonge kinderen die nog niet beschikken over woorden, communiceren met hun 
lijf. Ook aan deze ‘taal’ willen wij dit jaar aandacht schenken.  

Ook op donderdagavond 5 oktober, tijdens de Week van de Opvoeding, kunt u 
bij ons terecht voor een gratis lezing ‘Hooggevoelige kinderen, hoe ga ik hier-
mee om?’ door Annemiek Coenen. Graag aanmelden voor 3 oktober via: 

mi.bruijns@nieuwenobelaer.nl Meer informatie: https://
www.weekvandeopvoeding.nl/event/hooggevoelige-kinderen-hoe-ga-ik-hiermee

-om/  
 
De eerste inloopochtend staat gepland op woensdag 20 september om 10.00 

uur in de bibliotheek. Jolanda komt vertellen en vragen beantwoorden over 
‘babygebaren’.  

Met vriendelijke groet, Miranda Bruijns Lees- / Mediaconsulent VVE  

Creatieve kinderworkshops bij de Nieuwe Nobelaer in de herfstvakantie 

Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen op dinsdag 17 oktober gezellig mee-

doen met creatieve herfstworkshops in Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur. Ze kun-
nen kiezen uit het maken van een echte filmproductie in de workshop Film ma-

ken, dansen in de workshop Showmusicaldans of meespelen in hilarische scènes 

tijdens de workshop Improvisatietheater. 

Van 9:00 tot 13:00 uur werk de kinderen onder begeleiding van gediplomeerde 

docenten aan de gekozen workshop. Om 13:00 uur verzamelen alle groepen in 
de theaterzaal en mag iedere groep presenteren wat ze tijdens de workshop 
hebben voorbereid. De zaal gaat om 12:50 uur open. De presentaties duren tot 

13:30 uur. Ouders, opa's, oma's en alle andere fans mogen bij dit onderdeel 
aansluiten zodat ze de presentatie kunnen zien. Hoe leuk!?  

Meer informatie of inschrijven via www.nieuwenobelaer.nl/herfstworkshops 

Workshops in de herfstvakantie 
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Fit en Fun light 

Na de herfstvakantie ( week 43) starten wij in Etten-Leur weer met de training Fit & Fun 

light!! De training is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met ver-

schillende sporten, aan je conditie en uithoudingvermogen te werken en om meer te 

weten te komen over een gezonde leefstijl. 

Voor wie:                

Kinderen van 6-14 jaar die wonen in Etten-Leur. 

Tijdsduur programma:                                                                                        

6 weken 

Kosten:                      

Deelname is kosteloos 

Wat houdt het programma in? 

Fit & Fun Light is een programma voor kinderen van 6-14 jaar. 

De kinderen worden gedurende 6 weken begeleid door de jeugdverpleegkundige (GGD) 

Yvonne Coertjens en fysiotherapeut, Anca Nijs. Er zullen 3 gesprekken plaatsvinden met 

ouder(s) en kind bij de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige zal tijdens de 

gesprekken de lengte, het gewicht en voeding van het kind in kaart brengen en biedt 

voedings- en opvoedadviezen op maat. 

Naast de begeleiding bij de jeugdverpleegkundige gaat het kind 2x per week naar de 

bewegingslessen bij de kinderfysiotherapeut. Anca meet tijdens de kennismaking de 

motoriek, conditie en kracht van het kind. Tijdens de lessen mogen de kinderen geza-

menlijk kennismaken met nieuwe sporten en leuke vormen van bewegen. Er wordt hard 

gewerkt en gezweet om conditie, uithoudingsvermogen en kracht te verbeteren!

 (dagen en tijden van de training volgen nog) 

Alle verwachtingen op een rijtje van een deelname aan Fit & Fun light programma: 

               

 - Kinderen en ouders hebben meer inzicht op een gezonde leefstijl;  

 - Kinderen hebben het plezier in bewegen;       

 - Het lichaam- en bewegingsgevoel is verbeterd;      

 - Conditie en kracht is verbeterd;         

 - Kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen; 

Aanmelden kan via: Y.Coertjens@ggdwestbrabant.nl of via 06- 20 85 45 65 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u per mail of per telefoon contact met mij opne-

men.              

 Vriendelijke groet, Yvonne Coertjens       

 Jeugdverpleegkundige GGD West-Brabant       

 Locatiemedewerker Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Etten-Leur 

M: 06- 20854565 y.coertjens@ggdwestbrabant.nl 

Werkdagen: ma/di/woe/do/ vrij-ochtend           
Het online ouderportaal van de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant. Neem eens een kijkje op www.mkib.nl  
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Wijkvereniging 
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Open dag Rugby 


