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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 

www.toverlaars.nl 

 Kersteditie 2018 

Agenda 

JANUARI 

 7 t/m 11 januari Controle- 
     week Hoofdluis 

16. 19.30 uur GMR 
18. groep 2 vrij 
24. 20.00 uur MR 

31. Info 6  
 

 

Jarig in januari: 
Juf Nataschja  

 
Jarig in februari 

Juf Sanne 

FEBRUARI 

1. Groep 2 vrij 
4 t/m 8 februari adviesge- 

      sprekken groep 8 
11. Leerlingen vrij  
      Studiedag team 

14. Rapport 1 
15. groep 2 vrij 

18 t/m 22 februari ouder- 
      gesprekken gr. 1 t/m 7 

 

Hartelijk  

gefeliciteerd! 
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Sinterklaas heeft het land weer verlaten en de kerst 

staat voor de deur. 
We kijken terug op een geweldig Sinterklaasfeest. 

In de week voor 5 december kwamen de pieten op 
school met voor iedere klas van de onderbouw een let-
ter. Deze hebben de kinderen mooi versierd. Op 5 de-

cember moesten ze deze letter meenemen naar de in-
tocht. De kinderen gingen samen met de pieten puzze-

len. 2 pieten kwamen op de scooter aan met de ontbre-
kende letter. Toen konden ze ‘Voortouw’ maken. Gelijk daarna kwam Sint aan, 
nu zag hij tenminste waar hij moest zijn: hier is het Voor-

touw! 
 

Gelukkig heeft Sinterklaas het kunnen vinden en kon het 
grote feest beginnen.  
De groepen 1 t/m 4 hebben genoten van een pietendisco. 

Er was een dj, de kinderen konden dansen, kleuren of lek-
ker klimmen en klauteren. Dit alles samen met de pieten. 

En Sint kwam nog op bezoek met zakken vol cadeaus. 
Na terugkomst in de klas stond er een schaal met lekkers 

voor ze klaar.  
 
De groepen 5 t/m 8 zijn in hun lokalen voorzien van drinken en wat lekkers en 

hebben met elkaar de surprises bewonderd en uitgepakt. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Met de kerstvakantie voorde deur hebben alle kinderen in hun eigen klas ge-
noten van het kerstdiner. 

In alle klassen stonden lekkere (zelfgemaakte) hapjes klaar en niemand is iets 
tekort gekomen. 
Ondertussen was er voor de ouders een borrel in de speelzalen. Hier stond een 

drankje en een klein hapje klaar en werd er gezellig bij 
gekletst. 

Ter afsluiting kwamen alle groepen met een kerstmuts het 
schoolplein op en werden de ouders toegezongen met een 
mooi kerstlied. 

Donderdagmiddag werd door de leerkrachten een leuk to-
neelstuk in kerststijl verzorgd.  

Al met al een mooie afsluiting van 2018 op school 
 

Van de Oudervereniging 
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Juzt geeft een informatieavond over pleegzorg op maandag  

14 januari in Etten-Leur 
 

Juzt zoekt verschillende pleeggezinnen voor kinderen die door  
omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan  

voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen 
uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via 

school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een 
‘vreemd’ pleeggezin. 

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt  
van pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg  

momenteel veel groter dan het aanbod van beschikbare  
pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig. 

Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je 
werk en pleegzorg combineren? Welke verschillende vormen van 

pleegzorg zijn er? Daarover gaat de informatieavond van Juzt  

Pleegzorg.  
Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker 

van pleegzorg informeert over de voorbereiding en de begeleiding. 
Bezoekers kunnen vragen stellen en vrijblijvend kennis maken met 

wat je als pleegouder kunt betekenen voor een kind dat voor korte 
of lange tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn heel divers:  

alleenstaand, met partner of met gezin, ook senioren en mensen die 
werken kunnen veel voor een kind betekenen als pleegouder.  

Een groot huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat 
pleegouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen bieden. 

 
Heb je interesse of wil je meer informatie over pleegzorg?  

Kom naar de informatieavond op: 
 

Maandag 14 januari  

Vergadercentrum oude Raadhuis 
Markt 1 

4875 CB Etten-Leur 
 

Deelname is vrijblijvend en verplicht 
tot niets. Je bent van harte welkom. 

Wil je een informatiepakket ontvan-

Informatieavond door Juzt  



 

 4 



 

 5 



 

 6 

"Het team van De Toverlaars 
wenst u  

hele fijne feestdagen  
en een  

sprankelend 2019" 


