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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 

www.toverlaars.nl 

 

Kersteditie 2017 

 
 

Het team van de  

Toverlaars wenst 
 iedereen  

 

fijne feestdagen 

en een  

sprankelend  
2018 

Agenda 

JANUARI 

  8. Controle Hoofdluis 
11. OV 

19. groep 2 vrij 
16. Info 6 
29. adviesgesprekken 

      groep 8 
30. 12.15 uur vrij 

      Studiemiddag  
31. adviesgesprekken 

      groep 8 

 
Jarig in januari: 

Juf Nataschja  
 
Hartelijk  

gefeliciteerd! 

 
FEBRUARI 

  8. Carnavalsmiddag 
  9. Leerlingen vrij 

      studiedag team 
12 t/m 16 februari 
      Carnavalsvakantie  

20. OV 
22. Rapport 1 

      Info 7 
23. groep 2 vrij 

26 feb. t/m 2 maart 
 oudergesprekken 
 groepen 1 t/m 7 
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Op 5 december was het dan zover. Sinterklaas en 

zijn zwarte pieten brachten een bezoek aan het 
Voortouw. De Sint werd binnengehaald door een 

heuse schoolband. Deze was voor de gelegenheid 
samengesteld door de 3 scholen. Leerlingen die 
een instrument bespelen hebben samen een mooi 

optreden verzorgd. Sinterklaas wilde nog wel op 
de fiets komen, maar moest uiteindelijk lopen 

(met de fiets aan zijn hand) omdat hij twee lekke 
banden had. 
Gelukkig had hij wel een heleboel pieten bij zich, 

die alle kinderen hebben voorzien van een hele-
boel lekkers én mooie cadeaus. De oudervereniging heeft er weer een flinke 

klus aan gehad om alles voor te bereiden, maar dat alles heeft wel geleid tot 
een zeer geslaagd sinterklaasfeest. 
 

 
Wanneer dit stukje wordt geschreven kijken we nog 

vooruit naar het kerstdiner van donderdag 21 de-
cember, met de daarbij horende kerstborrel voor 

de ouders. De oudervereniging heeft alles uit de 
kast getrokken voor een heerlijke avond. De ouders 
worden warm onthaalt via de rode loper, met op 

het plein brandende vuurtjes in de vuurkorven. In 
een sfeervolle ruimte met veel lichtjes kunnen de 

ouders genieten van de lekkerste hapjes en drank-
jes. Dit kan niet anders dan een geslaagde afsluiter 
van 2017 worden.  

 
 

In de kerstvakanties komen de leer-
lingen van de Toverlaars uit op het 
kersthandbaltoernooi. De teams van 

groepen 3 en 4 zijn aan de beurt op 
woensdag(ochtend) 27 december. Het 

team van groep (6/)7 speelt op donder-
dag 28 december. Het team van groep 8 
is in de sporthal te vinden op vrijdag 29 

december. Zij spelen allen in de sporthal 
Munnikenheide op het Trivium, en alle 

Toverlaars-teams zijn natuurlijk te her-
kennen aan de mooie gele shirtjes. 
Voor de deelnemende leerlingen is 

het natuurlijk erg leuk als er veel publiek komt om te kijken en aan te 
moedigen. Dus maak een spandoek, en kom de teams toejuichen!  

 
 

Nieuws van de Oudervereniging 
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30 Januari is het weer zover!!  
Oudercafé voor ouders met aandachtskinderen! 

Om 20:00 uur in café “de Pastoor” 
Heeft u een kind wat extra aandacht vraagt/nodig 
heeft, dan bent u van harte welkom! 

Het onderwerp van deze avond is deze keer “GEHEIM”, 
maar zeker de moeite waard om te komen! 

U mag deze beslist niet missen!! 

 

Voor deze avond vragen wij je wel om je op te geven! Dit kan door een mail 
te sturen naar aandachtskinderen@gmail.com  

 

Groetjes Ilse, Denise en Joyce 

Dan blikken we ook alvast vooruit naar Carnaval. Want 

al voelt het nog ver weg, na de kerstvakantie staat dit 
feest snel genoeg voor de deur. De voorbereidingen 

hiervoor zijn al weer in volle gang. De kinderen kun-
nen zich alweer inschrijven voor de optocht. Na de va-
kantie meer hierover. 

 
Rest ons alleen nog dit: 

 
 
 

 
 

 
 

Oudervereniging OBS De Toverlaars 

Oudercafé Aandachtskinderen 

Controle verzuim voor de kerstvakantie 

Vanuit leerplicht wordt er extra gecontroleerd op verzuim voor en na de Kerst-

vakantie.  
We zijn verplicht alle meldingen door te geven; ook ziekmeldingen. Mogelijk 

wordt er door leerplicht een controle gedaan.  

mailto:aandachtskinderen@gmail.com

