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Ik Val Op!
NOVEMBER
3
Groep 2 VRIJ
7
Schoolfotograaf
9
OV 20:00
16 MR 20.00
17 Groep 2 VRIJ
18 Zaterdag: Intocht
Sinterklaas
23 Info-avond Groep 8
30 Info 4

DECEMBER
5
Sinterklaasviering
6
Studiedag; alle ll. VRIJ
15 Groep 2 VRIJ
21 Info 5 en Kerstavond
22 Kerstvakantie start 12:15
t/m 5 januari

Wij vragen u om in de weken na de
herfstvakantie uw kind en u zelf te
laten opvallen in het verkeer door bijvoorbeeld:
- een veiligheidsvestje te
dragen op weg naar school,
en/of
- met fluorescerende kleding,
dassen, mutsen, reflecterende armbanden, reflecterende
elementen op jassen, rugzakken, schoenen
Alle leerlingen hebben inmiddels een
fluorescerend bandje ontvangen die
om de arm of tas gedaan kan worden.
Samen maken we het veilig!

Jarigen November

Juf Tineke

Hartelijk gefeliciteerd!
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Info vanuit de OV
De herfstvakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen genoten van deze prachtige dagen. Vóór de herfstvakantie heeft u
van juf Marie-José een brief ontvangen betreffende de ouderbijdrage. Wij verzoeken u vriendelijk, als u dit nog niet heeft gedaan, het betreffende bedrag zo snel mogelijk over te maken.
De sinterklaascommissie heeft de cadeaus al gekocht dus wij
kunnen de bijdragen goed gebruiken. Alvast bedankt hiervoor!
In de herfstvakantie zou het schoolkorfbaltoernooi gespeeld gaan worden. Helaas heeft de organisatie moeten besluiten het toernooi af te gelasten wegens te
weinig deelnemende scholen/groepen. Wij willen nogmaals benadrukken dat het niet aan het enthousiasme
van de Toverlaars-kinderen heeft gelegen. Zij hebben
zich in grote getalen opgegeven, samen met hun ouders als begeleiders. Fantastisch!
Het volgende toernooi dat in aantocht is, is het handbaltoernooi in de kerstvakantie. De komende weken
zullen de kinderen in de gymlessen in aanraking komen
met handbal. Daarnaast zullen twee leden van de
handbalvereniging onder schooltijd gastlessen verzorgen.
Wij hopen dat de kinderen ook nu weer met net zoveel
enthousiasme zullen inschrijven

Over anderhalve week staat de schoolfotograaf weer op de
stoep. Op dinsdag 7 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.

Het is alweer even geleden dat we u hebben
bericht over de ‘Spek de kas van je club’-actie
van de Jumbo. In april mochten wij het mooie
bedrag van € 536,72 in ontvangst nemen.
Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Na een
inventarisatierondje bij de leerkrachten hebben wij bijzondere knutselmaterialen besteld
en aangeschaft. Onder anderen gutsen, figuurzagen en lijmpistolen. Maar ook kleiner materiaal zoals wiebeloogjes, linten, wol, textielstiften. Inmiddels is al het knutselmateriaal voor
handen op school en wij wensen de kinderen
en de leerkrachten er veel plezier mee!
Oudervereniging OBS De Toverlaars
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Bruba Running Familieloop
Op zondag 29 oktober a.s. start om 10.00 uur weer Bruba Running Familieloop,
een van de hoogtepunten van de Van Oers Marathon Brabant. Het is voor de 9e
maal dat honderden kinderen hun rondjes lopen rondom de Markt, aangemoedigd door hun supporters, de speakers en de muziekkapel.
Voor de start is er een gezellige warming up om 09:45 uur op de Markt. De
start en de finish is ook op de Markt, in het centrum van Etten-Leur
De familieloop is in het leven geroepen voor kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard kunnen ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, coaches en onderwijzers
deelnemen om de kinderen te steunen en te begeleiden tijdens deze sportieve
prestatie. Zo wordt het een sportief, uitdagend en gezellig evenement in het
centrum van Etten-Leur. Alle deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille.
Wie meedoet aan de Bruba Running Familieloop, loopt niet alleen voor zichzelf,
maar steunt tevens een goed doel. Het inschrijfgeld van elke deelnemer aan de
familieloop gaat rechtstreeks naar de stichting Het Vergeten Kind.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.marathonbrabant.nl en
klik vervolgens op familieloop waar u het laatste nieuws over de familieloop
kunt lezen.

3

4

5

