
 

 1 

  
IN

F
O

  
 D

e
 T

o
v
e
rl
a
a
rs

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

Info 5 - februari 2020 

Agenda 
Maart 
3. studiedag team kinderen vrij 
9. Inleveren portfolio 
16-20. Week van de openbare 
onderwijs 
18. Oversteekparcours gr 1/2 
19. Kangoeroewedstrijd 
25. Grote rekendag 
26. info 7 
31. Muzische middag gr 1-
2a/3/5/6, GMR 19.30 uur 
 

April 
2. Verkeersexamen gr 7 theorie 
3. Fietsparcours gr 2 t/m 6 
6. Praktisch verkeersexamen 
groep 7 
7. MR 20.00 uur 
10. Goede vrijdag 
13. 2de paasdag 
15-16. Eindtoets gr8 
17. Koningsdag / sportdag 
20 april– 3 mei Meivakantie 

 

 

Jarig in maart 
 
 
Juf Jolanda 
Juf Moenja 
Juf Suzanne 
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Schoolvoetbal Etten-Leur 2020 

Ook dit jaar wordt er weer een Schoolvoetbaltoernooi gehouden voor de Basis-
scholen. De opzet die gekozen is, wordt voortgezet. Het strekt zich uit over drie 
dagen en wordt gehouden bij de drie voetbalverenigingen in Etten-Leur: DSE, 
Internos en Unitas'30. 

Dit jaar zal het Schoolvoetbal plaatsvinden op 28, 29 en 30 april 2020 

Dinsdag 28 april bij DSE. Jongens groep 5-6 

Woensdag 29 april bij Internos. Meisjes groep 5-6 en 7-8 

Donderdag 30 april bij Unitas ’30. Jongens groep 7-8 

Alle toernooien starten om 09:00 uur 

De groepen 5 en 6 spelen met 6 tegen 6, de groepen 7 en 8 spelen acht tegen 
acht. 

Na de carnavalsvakantie krijgen alle leerlingen van gr 5-8 een inschrijfformulier 
om in te schrijven. Deze lever je in bij jouw leerkracht of bij de gymdocent. 

 
Op zaterdag 9 mei 2020 organiseert Z&PC DIO een waterpolotoernooi voor ba-
sisscholen.  
 
Hoe gaat het toernooi?  
In zwembad “de Banakker” spelen de groepen 6, 7 en 8 tegen elkaar. Jongens 
en meisjes spelen in gemengde teams tegen andere teams. Ook als kinderen 
nog nooit waterpolo hebben gespeeld, kunnen ze prima mee doen.  
 
Wat moeten de kinderen kunnen? 
De kinderen hebben minimaal zwemdiploma A en B nodig. Verder zorgt Z&PC 
DIO zorgt voor een coach die alles uitlegt.  
 
Een team telt minimaal 5 en maximaal 8 spelers. Te weinig of teveel spelers? 
Geen probleem. In dat geval voegen we spelers samen tot een nieuw team.  
 
Wat kost het?  
Deelname is gratis.  
 
Wat zijn de begin- en eindtijden?  
Het toernooi begint om 15:00 uur en de eindtijd hangt af van het aantal teams 
dat deelneemt.  
 
Midden maart komen de inschrijfformulieren voor het toernooi. 

 

 

Waterpolo toernooi Z&PC DIO 
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Vanuit de rekencoördinator 

Het is even stil gebleven rondom het rekenen. Ondertussen wordt er hard ge-
werkt aan de invoering van de nieuwste versie van de methode Pluspunt, de 
kinderen van groep 1 t/m 5 werken daar nu mee. Nog even en we zijn weer 
helemaal up-to-date. 

Er staan ons op rekengebied ook twee leuke activiteiten te wachten: de kan-
goeroewedstrijd op 19 maart en de grote rekendag op 25 maart. 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in 
maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen 
wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 
2350 scholen. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 
vwo van de middelbare school. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, 
wizBRAIN en wizPROF. 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor 
stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per 
opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, 
maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te 
struikelen? 

Op de Toverlaars zijn er 12 leerlingen die mee doen aan deze wedstrijd, leer-
lingen van groep 4 t/m 8 doen mee. Uw zoon/dochter is op school al druk aan 
het werk in het kangoeroe-oefenboekje. Samen met de talentbegeleider (juf 
Moenja) is bekeken voor welke kinderen deze wedstrijd een leuke extra uitda-
ging is, zij gaan de 19e maart de strijd aan (gewoon op school) met de andere 
leerlingen op basisscholen. 

Ter illustratie een opgave van vorig jaar, de toets voor leerlingen van groep 5 
en 6: 
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Op woensdag 25 maart doet de Toverlaars mee aan de Grote rekendag 2020. 
Het thema van dit jaar is: De getallenfabriek. Tijdens deze 18e Grote rekendag 
gaan de kinderen onderzoekend en ontdekkend aan de slag met getallen. Op 
een andere manier dan ze meestal gewend zijn tijdens de rekenlessen. Door op 
een nieuwe manier naar getallen te kijken, ontstaan er nieuwe leermomenten. 
Tijdens deze Grote rekendag:  
 Gaan we op zoek naar de getallen om ons heen;  
 Pakken we getallen op en gaan er mee spelen; 
 Verbazen we ons erover hoe het zou zijn als er helemaal geen getallen 

waren;  
 Kijken we naar de (soms heel bijzondere) relaties tussen getallen;  
 Gaan we getallen maken.  
 
In elke klas gaan de kinderen op deze ochtend aan de slag met dit thema. Zo 
leren we kinderen anders naar rekenen te kijken en anders met het vak om te 
gaan. Vorige edities waren tot nu toe een succes.  
We hopen op een inspirerende ochtend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Angela   

 

 
Tijdens de gymlessen op 17 maart en 20 maart worden de kanjerlessen tijdens 
de gymlessen gegeven.  
 
In de gymles komen verschillende activiteiten aan bod, dit wordt gegeven door 
de leerkracht en de vakleerkracht gym. U bent van harte welkom om aan te 
sluiten bij uw zoon / dochter, of kleinzoon / kleindochter. 
 
Vanuit de leerkrachten komt er binnenkort nog een parro bericht over het in-
schrijven om bij een les aanwezig te zijn. 
 

 

 

Kanjerles in de week van het onderwijs  
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Namens de Oudervereniging 

 Gisteren was het dan zover, het leukste feest van het jaar was 
weer aangebroken. 
 
In de ochtend hebben we weer genoten van de leuke creaties in 
een leuke optocht. 
 
S’ middags maken we natuurlijk even tijd om lekker met de voet-
jes van de vloer gaan en een mooie lange polonaise te maken in 
de speelzalen. 
 
We zorgen er elk jaar voor dat eerst de kleuters mogen hossen ze hebben dan 
de zaal helemaal voor zichzelf en mogen ook een glitter tattoo laten zetten. 

 
In tussen tijd kunnen groep 3 t/m 7 zich inzetten om nieuwe 
records weg te zetten bij de spelletjes. Daarna konden ook 
deze groepen vanaf 13.45 met de voetjes van de vloer. 
 
Voor de kinderen die echt niet van carnaval houden of even 
weg willen van de drukte, was er een rustig lokaal ingericht 
waar ze konden kleuren, lezen en gewoon even konden chil-
len. 
 
Zoals jullie kunnen lezen was het weer een gezellige dag op 
de Toverlaars. 

 
Als de vakantie voorbij is gaan wij als ouders weer aan de slag met het fiets-
parcours. Ouders die zich hebben opgegeven zullen daar 
tijdig bericht over krijgen. 
 
Voor nu willen we alle ouders die gisteren hebben  
geholpen nogmaals bedanken. En wensen we jullie een 
fijne vakantie! 
 

 

Tegelcrisis 

De lelijke netten en hekken die kinderen moeten beschermen bij Het Voortouw 
moeten ‘binnenkort’ eindelijk verdwijnen, aldus wethouder Kees van Aert. 
 
Inmiddels anderhalf jaar geleden lieten de eerste tegels los aan de buitenkant 
van Het Voortouw, ze bleken niet goed bevestigd te zijn. 
Er is besloten dat de tegeltjes niet opnieuw worden bevestigd, maar dat ze 
straks helemaal verdwijnen en dat de buitenmuur wordt gestuct.  
 
Hiervoor is wel beter weer voor nodig, de verwachting is dat het voor de zomer-
vakantie klaar is. Dan kunnen het hekwerk en de netten ook weer weg, want 
het is geen fraai gezicht. 
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Namens de Carnavalswerkgroep 

  
Op donderdag 20 februari hebben we genoten van een gezellig carnavalsfeest. 
We zijn begonnen met een prachtige optocht en hebben in de middag records 
gedaan. Wat was het leuk! 
 
Lisa S uit groep 7 slaagde er in om als snelste alle kauwgomballen van de ene 
fles naar de andere te shaken. Veerle uit groep 6 kon met een panty op haar 
hoofd maar liefst 48 flessen omgooien in 1 minuut. Bij het ballon bloaze wa-
ren Niene en Jens uit groep 8 (na lang strijden en elkaars record verbreken) 
er in geslaagd om alle bekers om te krijgen in 3 seconden. Gelijkspel! Ook bij 
het billenschuiven hadden we te maken met een gelijkspel: Mees uit groep 6, 
Sanne en Elise uit groep 8 schoven alle 3 in slechts 17 seconden heen en 
weer.  Naast billenschuiven kan Elise uit groep 8 ook erg snel boter, kaas en 
eieren spelen: ze zette het record op 2.58 sec. De koning van het spel hoger 
lager was dit jaar Silvijn uit groep 5 met een record van 24 goed geraden 
kaarten. En na een zenuwslopende dobbelfinale was het Lano uit groep 5 die 
het voor elkaar kreeg om maar liefst 40 punten te dobbelen. Fileine uit groep 
6 kreeg het voor elkaar om een sliert van 544 cm te scheuren bij het record 
sliertje scheuren. Er was dit jaar ook spierkracht nodig om de laatste twee re-
cords succesvol te volbrengen. Ik heb het natuurlijk over het boomstam slaan 
en het spijkbroekhangen. Dax uit groep 6 had maar 2 hamerslagen nodig om 
de spijker in de boomstam te slaan. Yaniek uit groep 7 hing 1 minuut en 49 
seconden in de spijkerbroek, misschien hangt hij er nu nog….. 
 
Namens de jury feliciteer ik alle winnaars met hun overwinning. Na de vakantie 
ontvangen jullie een leuke oorkonde van juf Simone. Namens de jury bedank ik 

ook alle Toverlaarsjes voor de gezellige dag. Alaaf!    

 
 

 

 


