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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 

Info 3 - november 2018 

Agenda 

NOVEMBER 

  1. OV 
  2. Groep 2 vrij 

12. GMR 
15. Schoolfotograaf 
16. Groep 2 vrij 

20. MR 
29. Info 4 

 
 DECEMBER 
  5. Sinterklaas viering 

  6. Studiedag Leerlingen vrij 
  7. Groep 2 vrij 

20. Kerstviering 
     Info 5 
21. Groep 2 vrij 

12.15u Kerstvakantie t/m 4 jan. 

 

Jarig in november  

 
Juf Tineke 

In verband met de donkere da-

gen willen wij aandacht vragen 
voor de zichtbaarheid van uw 

kind opvallen in het verkeer. 
Voor de vakantie hebben de 
kinderen een reflecterende 

button ontvangen die op hun 
jas of tas gespeld kan worden. 

Daarnaast kunt u ook nog den-
ken aan het dragen van een 
veiligheidsvestje op weg naar 

school, of aan fluorescerende 
kleding, dassen, mutsen, re-

flecterende armbanden, reflec-
terende elementen op jassen, 
rugzakken, schoenen. Door op 

te vallen maken we het samen 
veilig!  

Ik val op! 
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Wist u dat ... 

De leerkrachten van de drie scholen van stichting LeerSaam (De Leest, 

De Springplanken De Toverlaars) hebben een zeer interessante studie-
dag achter de rug.  

 
De ochtend stond in het teken van omgaan met bijzonder gedrag, gren-

zen van leerkrachten en het werken met de meldcode kindermishande-
ling.  

 
De middag werd verzorgd door enkele inno-

vators van stichting LeerSaam. Iedere 
school heeft zijn experts op een bepaald ge-

bied. En daar maken we stichtingbreed 
dankbaar gebruik van. Thematisch onder-

wijs, het voeren van kindgesprekken, bege-
leiden van talenten (juf Moenja), weten-

schap en techniek (meneer Rob) waren on-

derdeel van verschillende workshoprondes.  
 

Alle collega’s zijn met mooie ideeën voor de 
korte en lange termijn naar huis gegaan.  

 

Het trappenhuis van de bovenbouw 

in stijl wordt versierd door  
juf Daniëlla. Het is zeker de moeite 

waard om voor of na schooltijd een 
kijkje te komen nemen.  

 
 

 
Groepen 3 en 4 doen mee aan de Koningsspelen 

die georganiseerd worden door de korfbalvereni-
ging op vrijdag 12 april. De overige groepen heb-

ben op deze dag een activiteit tijdens de gymles 
die in het teken van de Koningsspelen zal staan. 

Studiedag 21 september 
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Het is al even geleden dat u bericht heeft gehad van de oudervereniging. 

Er is het een en ander veranderd. Aan het einde van vorig schooljaar heb-
ben wij afscheid genomen van 4 leden (Angela, Inske, Silvia en Marga-

reth), en wij danken hen enorm voor alle inzet van de afgelopen jaren. U 
heeft vast meerdere acties voorbij zien komen om nieuwe leden te wer-

ven. Gelukkig mochten wij Kevin, Anne-Marie en 
Mirjana welkom heten bij de oudervereniging. 

Daarnaast gaan wij dit jaar werken met extra hulp-
ouders bij specifieke werkgroepen. Mocht u dus 

geen tijd hebben om in de oudervereniging te zitten 
en meerdere werkgroepen te doen, maar vindt u het 

wel leuk om bij één specifie-
ke werkgroep te helpen, dan 

horen we dat natuurlijk graag. Wij zijn in elk geval 
dit schooljaar weer met enorm veel enthousiasme 

begonnen! 

 
In september hebben alle klassen nieuw buiten-

speelgoed ontvangen van de oudervereniging. Dit 
hebben wij kunnen aanschaffen met de opbrengst 

van de ‘Spek-de-kas-actie’ van Jumbo. Onze dank nogmaals voor het 
meesparen. De kinderen zijn erg blij met dit nieuwe buitenspeelaanbod! 

 
De herfstvakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen genoten van de-

ze prachtige dagen. Vóór de herfstvakantie heeft u van juf Marie-José een 
brief ontvangen betreffende de ouderbijdrage. Wij verzoeken u vriende-

lijk, als u dit nog niet heeft gedaan, het betreffende bedrag zo snel moge-
lijk over te maken. De sinterklaascommissie heeft de cadeaus al gekocht 

dus wij kunnen de bijdragen goed gebruiken. Alvast bedankt hiervoor. 
 

In de kerstvakantie gaat de Toverlaars weer meedoen met het 

schoolhandbaltoernooi. De kinderen hebben in de klas allemaal 
een powerpoint gezien, waar alle informatie over dit toernooi op 

staat. Zij kunnen zich inschrijven middels het formulier (vergeet 
ook zeker de bijdrage van  

€ 1,50 niet, zonder deze bijdrage kan uw kind helaas niet deelne-
men). Wij hopen natuurlijk dat er weer veel kinderen zijn die zich 

gaan opgeven! Inschrijfformulieren moeten voor vrijdag 2 novem-
ber ingeleverd worden. 

 
Over drie weken staat de schoolfotograaf weer op de stoep. Op don-

derdag 15 november zullen alle kinderen weer op hun mooist worden 
vastgelegd op camera. De ouders van de OV zullen ervoor zorgen dat 

alles in goede banen wordt geleid.  
  

Oudervereniging OBS De Toverlaars 

Van de oudervereniging 
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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 be-
tere conditie, meer uithoudingsvermogen en kracht. Ze maken kennis 

met verschillende sporten en ontdekken wat ze leuk vinden. Zelfvertrou-
wen en plezier in bewegen staan centraal. Daarnaast geeft jeugdver-

pleegkundige 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. 

 

Info GGD 
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