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Slagveld 55 
4871 ND Etten-Leur 
tel. 076 5040287 
 
www.toverlaars.nl 
 
detoverlaars@stichtingleersaam.nl.nl 

Info 4 - december 2019 

Agenda 
DECEMBER 
  3. GMR 19.30 uur  
  5. Sinterklaasviering 
  6. Studiedag team 
      kinderen vrij 
19. Info 4 
      Kerstavond 
20. 12.15 uur 
      Kerstvakantie  
23 dec.2019 t/m 3 jan. 2020 
 
 

JANUARI 
  6. MR 20.00 uur 
6—10 Controle week hoofdluis 
13—23 Cito toetsen groep  
           3 t/m 8 
20—23 Einde zwemles groep 4, 
           nieuwe gymtijden div. 
           groepen 
22. Nationale voorleesdagen 
24. Studiedag team  
      Kinderen vrij 
30. Info 5 

 

 

Jarig in januari 
 
 
Juf Nataschja 



 

 2 

HV Internos Kerstschoolhandbaltoernooi 

In de kerstvakantie hebben verschillende teams zich ingeschreven voor het handbal-
toernooi. Dit toernooi vindt plaats in de sporthal van Munnikenheide. 
 
Er is een gemengd team van groep 3 & 4 die op Maandag 30 december 8.15 uur aan-
wezig moet zijn. De wedstrijden beginnen om 9.00 uur. 
 
Op donderdag 2 januari 2020 is het de beurt aan de teams van groep 6, zowel een jon-
gens als een meisjes team heeft zich ingeschreven. Alle deelnemers van deze teams 
moeten dan om 9.10 uur aanwezig zijn en om 10.00 beginnen de wedstrijden. 
 
Doe je zelf niet mee en wil je klasgenootjes komen aanmoedigen, dan ben je van harte 
welkom!  

 

 

 

 

Bij de kinderpostzegelactie 2019 hebben de kinderen van de Toverlaars een totaalbe-
drag van € 2971,- opgehaald. We zijn trots op deze opbrengst, jullie zijn Kanjers! 

In november heeft stichting LeerSaam een inspectiebezoek gehad. Hierbij is ook een 
verificatiebezoek gebracht aan de Toverlaars. De inspectie heeft onze school beoor-
deeld op vier standaarden; Didactisch handelen, Pedagogisch klimaat, Kwaliteitszorg en 
Verantwoording en dialoog. Wij hebben voor Pedagogisch klimaat een Goed als beoor-
deling gekregen en voor de overige standaarden een Voldoende. We zijn heel tevreden 
met dit mooie resultaat! Het uiteindelijke inspectierapport komt op de site van de In-
spectie te staan. 

Onderwijsinspectie 

 

 

Kinderpostzegelactie 2019 
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Namens de Oudervereniging 

 Op 19 november is de fotograaf op school geweest. De oudervereniging heeft 
hierbij weer geholpen. Iedereen had zijn/haar mooiste kleding aan en de 
leerlingen en leerkrachten staan er weer supermooi op. 
 

 
We kunnen terugkijken op een hele gezellige Sinterklaasviering. 
Een week van tevoren kwamen al twee pieten op bezoek om te ver-
tellen dat de kinderen hun schoen mochten zetten in de klas. 
Op 5 december ging de onderbouw met de pieten gymmen, kleuren 
en dansen in de gymzaal. En natuurlijk nog op bezoek bij Sint in de 
stal. De pieten gingen op bezoek bij de bovenbouw en ze zagen dat 
er hele mooie surprises zijn gemaakt.  

 
Wat is december toch een gezellige maand! Na de Sinterklaasviering 
zijn we al weer druk aan de gang gegaan met de voorbereidingen 
voor de kerst. Maar niet alleen wij! Ook de kinderen hebben hard 
gewerkt voor onze kerstviering. Speciaal voor alle ouders zijn de 
kinderen én opa’s en oma’s  deze weken in de klas mooie versierin-
gen voor de kerstviering voor de ouders aan het maken.  

 
Ook de repetities voor de kerstkoren waren erg gezellig. De kin-
deren hebben heel hard geoefend om mooie liedjes te zingen. Kin-
deren uit alle klassen zijn goed vertegenwoordigd. Wat fijn dat er 
zoveel talent op onze school is. 
 
Wij zouden het superleuk vinden als op 19 december veel ouders 
naar de kerstviering komen om samen met ons een 

hapje te eten onder het genot van een glaasje glühwein, leuke foto’s 
van alle voorbereidingen en natuurlijk de muzikale noten van onze 
kerstkoren! 
 
 
 

 

De Kinderboekenweek 2019 

 
Afgelopen Kinderboekenweek stonden voertuigen centraal. Op Brede School het Voor-
touw werden diverse activiteiten georganiseerd. De actie ‘sparen voor de schoolbieb’ 
van de Bruna was wederom een groot succes. In totaal mag er voor een bedrag van € 
60,00 aan nieuwe boeken aangeschaft worden. Hartelijk dank aan alle kinderen en 
(groot)ouders! 

Vriendelijke groet, 

Annemieke van Beek 

Leesconsulent Brede school het Voortouw, Brede school de Pijler en Brede school de 
Vleer 
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KIES groep 

KIES van start voor kinderen van 4 t/m 8 jaar 

  

KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn 

(de scheiding moet minimaal 6 maanden geleden zijn). 

Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren én ze leren 

om te gaan met de veranderingen die er door de scheiding zijn. 

Kinderen vinden het fijn om met elkaar te praten en te ervaren dat ze niet de enige zijn 

die een echtscheiding meemaken. 

  

Op donderdagmiddag 23 januari gaan we (bij voldoende aanmeldingen) 

 van start met een nieuwe KIES groep. Er zijn 7 bijeenkomsten, allen op de donderdag-

middag van 15.45 tot 16.45 uur op de Kerkwerve in Etten-Leur. Alle kinderen uit de ge-

meenten Etten-Leur en Zundert zijn van harte welkom om deel te nemen. 

 
 Voor verdere informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Nicole van Ber-
gen via n.bergen@ggdwestbrabant.nl 

 
 
 
 

mailto:n.bergen@ggdwestbrabant.nl

