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Slagveld 55 

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

Info 4 - december 2018 

Agenda 

DECEMBER 
  5. Sinterklaas viering 
  6. Leerlingen vrij 
      Studiedag 
  7. Groep 2 vrij 
20. Info 5 
      Kerstavond 
21. Groep 2 vrij 
      12.15u. start  
      kerstvakantie 
24 dec. t/m 4 jan.  
      Kerstvakantie 
 
JANUARI 
7 t/m 11 Controleweek  
      hoofdluis 
16. GMR 19.30u 
18. groep 2 vrij 
24. MR 20.00u 
28 t/m 31 adviesgesprekken 
groep 8 
31. Info 6 

 

Jarig in januari 
 
Juf Nataschja 

 

uitdelen 
kerstkaarten 

Om lestijd te besparen en te-
leurgestelde gezichtjes te 
voorkomen hebben we op 
school een afspraak over het 
uitdelen van kerstkaarten. 
Als je het leuk vindt mag je 1 
kerstkaart voor de hele klas 
meenemen. De juf of meneer 
hangt deze op een mooie 
plaats in de klas. 
Wil je ook aan vriendjes en 
vriendinnetjes apart een 
kaartje geven dan vragen wij 
u vriendelijk dat buiten de 
schooltijden om te doen. 
 
Alvast vriendelijk bedankt 
voor uw medewerking! 
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Sinds dit schooljaar gaan we op De Toverlaars anders om met het meegeven van 

huiswerk aan de hele klas. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het geven 

van standaard huiswerk aan de hele groep in het Primair Onderwijs weinig tot 

geen effect heeft op de leerprestaties en schoolresultaten van de leerlingen. Een 

van de onderzoeken daarnaar kunt u via deze link lezen. 

Dat betekent niet dat er helemaal geen huiswerk meer gegeven wordt. Het bete-

kent wel dat kinderen:  

• indien nodig individueel extra oefenstof mee naar huis kunnen krijgen 

• Spreek– en boekenbeurten thuis voorbereid worden 

• Groep 8 huiswerk meekrijgen als voorbereiding op het Voortgezet Onder-

wijs 
 
 

Conclusie van het onderzoek: 

 
Samenvattend kunnen we zeggen dat huiswerk werkt in het voortgezet onder-
wijs. Hoe meer tijd leerlingen besteden aan huiswerk, des te hoger de leerpres-
taties. Het effect van huiswerk is sterker naarmate de leerlingen ouder worden 
en naarmate ze meer huiswerk maken. In het primair onderwijs is deze relatie 
niet gevonden. 

Huiswerk op De Toverlaars 

Verandering CITO eindtoets 

De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019 uit 165 opgaven en wordt in 
twee dagdelen afgenomen.  
In 2018 bestond de Centrale Eindtoets uit 200 opgaven die in drie dagdelen 
werden afgenomen.  
De papieren toets 2019 wordt op 16 en 17 april in de ochtend afgenomen.  
Daarom kan 18 april op de ouderkalender worden weggestreept. 

Voorleeskampioene  

Voor de tweede keer op rij heeft Sophie uit groep 8 
de Voorleeswedstrijd van De Toverlaars gewonnen! 
Wat een toppertje!!!! 
 
Op naar de Nobelaer om het op te nemen tegen de 
overige schoolkampioenen van Etten-Leur. 
Alvast heel veel succes, Sophie! 

https://wij-leren.nl/effect-huiswerk-op-leerrendement-en-schoolprestaties.php
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Op 4 oktober jl. hebben we de training MR verdieping met succes afgerond.  
Tijdens deze training kwam het advies- en instemmingsrecht van de MR aan 
bod. Het was een zeer verhelderende avond, waarbij ons steeds meer duidelijk 
wordt wat er van ons verwacht wordt wat betreft advies of instemming bij  
bepaalde beleidsstukken. 
We waren binnen de MR al op de goede weg maar door deze training kunnen 
we het nog formeler aanpakken. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR dan mag u ons altijd  
mailen: mr.detoverlaars@stichtingleersaam.nl. 
 

Onze MR is dit schooljaar ongewijzigd.  
Vlnr: Johan van Opstal (personeelslid), Inske Weber (ouderlid), Patricia Wagt-
mans (personeelslid en GMR-lid), Tineke van Sprundel (personeelslid en  
secretaris), Barry den Ouden (ouderlid en voorzitter), Sandra van Dijke 
(ouderlid). 

Medezeggenschapsraad 

Het trappenhuis van de bovenbouw (door juf Daniëlla) 

mailto:mr.detoverlaars@stichtingleersaam.nl
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Handbaltoernooi 
De oudervereniging heeft veel aanmeldingen gehad voor het 
schoolhandbaltoernooi. Leuk om te zien dat hierop zo en-
thousiast wordt gereageerd. De Toverlaars heeft 3 teams 
kunnen inschrijven. Er is een groep jongens van groep 5, 
een groep meisjes van groep 5 en een groep jongens van 
groep 7/8. Zij zullen onze school in de mooie gele herkenba-
re shirtjes gaan vertegenwoordigen. We wensen ze veel suc-
ces en plezier! 

 

 

Fotograaf 
15 november is de fotograaf op school geweest. De ou-
dervereniging heeft hierbij weer geholpen. Iedereen had 
zijn/haar mooiste kleding aan en de leerlingen en leer-
krachten staan er weer supermooi op.  

 

 

Vooruitblik sint 
Sinterklaas is alweer in het land en dat gaan we na-
tuurlijk vieren op school. Op woensdag 5 december 
zal Sint met zijn pieten een bezoek brengen aan al-
le klassen. De leerlingen van de bovenbouw hebben 
een envelop gekregen en kunnen voor elkaar weer 
mooie surprises maken. De oudervereniging is al 
een aantal weken aan de slag om er voor iedereen 
een ouderwets gezellig feestje van te maken. Zou-
den de pieten ook dit jaar weer van tevoren langs-
komen op school? Dat zou natuurlijk geweldig zijn, 
want dan mogen alle leerlingen hun schoen zetten.  

 
Let op:  De kinderen moeten op 5 december om 8.30u op school zijn.  
 Ze hoeven geen fruit en drinken mee te nemen.  
 

Kerstmis 
We vragen jullie donderdag 20 december alvast vrij te 
houden in jullie agenda. Terwijl de kinderen genieten 
van het kerstdiner, zijn alle ouders door de oudervere-
niging uitgenodigd voor een hapje en drankje. Hierover 
ontvangt u nog informatie per brief.  
 

Oudervereniging OBS De Toverlaars 

Van de oudervereniging 
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