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Slagveld 55 
4871 ND Etten-Leur 
tel. 076 5040287 
 
 
detover-
laars@stichtingleersaam.nl 
www.toverlaars.nl 
 Info 6 januari 2019 

 
Agenda 

FEBRUARI 
1. Groep 2 vrij 
4 t/m 8 adviesgesprekken 
      groep 8 
11. Leerlingen vrij  
      Studiedag team 
14. Rapport 1 
15. groep 2 vrij 
18 t/m 22 oudergesprekken 
      gr. 1 t/m 7 
28. Carnavalsmiddag 
      Info 7 

MAART  
1. Leerlingen vrij  
      Studiedag  
4 t/m 8 Voorjaarsvakantie 
11 t/m 15 Controleweek 
      hoofdluis 
14. GMR 19.30 u. 
18 t/m 22 week van: 
      —>het openbaar on-
derwijs 
      —>de lentekriebels 
18. MR 20.00 u.  
21. Muzische middag  
27. Oversteekparcours  
28. Info 8 
29. groep 2 vrij 

Jarig in februari: 
Juf Sanne 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jarig in maart 

Juf Moenja 
Juf Suzanne 

Beste ouders,  

Allereerst de allerbeste wensen 
voor 2019!  

Het nieuwe kalenderjaar is alweer 
bijna een maand oud en dat bete-
kent dat in de diverse groepen de 
CITO-toetsen afgenomen zijn. De 
resultaten van deze toetsen geven 
een beeld wat de ontwikkeling van 
de leerling, de groep en de school 
het afgelopen half jaar is geweest. 
Deze gegevens kunnen we ook 
vergelijken met leerlingen van de-
zelfde leeftijd in Nederland. De re-
sultaten worden tijdens de ouder-
gesprekken met u doorgenomen. 
Daarnaast worden de groeps- en 
schoolresultaten intern besproken 
en worden daar waar nodig aan-
passingen gedaan in het onder-
wijsaanbod.  

Jubileum 

Dit schooljaar viert de Toverlaars 
haar 20 jarig jubileum. Dit doen 
we met een feestweek van 20 t/m 
23 mei.  

We vragen u alvast om maandag-
middag 20 mei vrij te houden 
in uw agenda. Deze middag zullen 
we de feestweek in de Nobelaer 
feestelijk met de kinderen openen. 

Verder informatie over het jubile-
um en de feestweek volgt in de 
volgende INFO. 
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Nieuws vanuit het team 

KIES training 4-8 jaar  

KIES van start voor kinderen van 4 t/m 8 jaar 
 
KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen waarvan de ouders geschei-
den 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 28 februari gaan we (bij voldoende aanmeldingen) van 
start met een nieuwe KIES groep. 
 
Er zijn 7 bijeenkomsten, allen op de donderdagmiddag van 15.45 tot 16.45 
uur op de Kerkwerve in Etten-Leur. 
 
Alle kinderen uit de gemeenten 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 Bergen via n.bergen@ggdwestbrabant.nl 

 

We zijn heel erg blij dat juf Fieke na ziekte weer aan het terugkeren is. 
 
Meneer Johan is helaas ziek thuis, maar gelukkig kan  juf Wilma de vervanging 
doen. 
 
Juf Sanne gaat  per 25 februari met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar 
een hele fijne tijd toe! Juf Jolanda en juf Kim zullen vanaf die tijd groep 8A 
gaan begeleiden. 
 
Juf Dirkje heeft deeltijdontslag genomen, waardoor zij niet meer op De Tover-
laars werkzaam is. Wij zijn druk op zoek naar een goede vervanging. 
 
 
Meneer Mitchell is trotse vader geworden van zoon Mica. 
Heel veel geluk toegewenst! 
 
 

mailto:n.bergen@ggdwestbrabant.nl
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Oproep van de verkeersouders 

 
“Hè bah het regent. We gaan wel even gauw 
met de auto.” 
“Oh mijn licht doet het niet. Ach ja, ik zeg het 
vanavond wel tegen papa.” 
Allemaal prima op zich, maar... 
Er zijn geen zogenaamde kiss-and-ride plek-
ken, zoals sommige ouders graag zouden wil-
len. Logisch hoor dat, als er geen parkeerplaats is, je jouw 

kind even gauw af zet voor school. Maar tussen wat logisch is en wat mag, zit 
een groot verschil! Vooral qua gevoel en dus qua frustratiegrens. 
Als iedereen het logisch zou vinden om in een doorgaande straat stil te gaan 
staan, is er eigenlijk niets aan de hand. Maar gelukkig zijn er ook mensen die 
zich aan de regels willen houden en zich dus frustreren aan deze stoppers. 
Als iedereen het logisch zou vinden om op de stoep te parkeren, is er eigenlijk 
niets aan de hand. Maar mensen balen ervan dat ze niet fatsoenlijk uit hun 
parkeervak kunnen rijden, omdat er auto’s dwars daarachter op de stoep ge-
parkeerd staan. Handig voor die ouder, maar erg frustrerend voor anderen.  
Helaas is hier zo 1-2-3 geen oplossing voor. Parkeerplaasten zijn beperkt en 
iedereen moet op dezelfde tijd op school zijn. Maar...waar wel winst te behalen 
is, is in de denkwijze. Is het écht nodig met de auto naar school te rijden? Of 
zou je ook met de fiets kunnen gaan? Moet je tot aan school rijden of kan 
jouw kind al eerder uitstappen? Als het aantal auto’s wat zou afnemen is dat 
voor iedereen veiliger! 

 
Als je dan de keuze maakt om op de fiets te 
gaan, zorg er dan voor dat je goed zichtbaar 
bent. Draag (zeker in schemer/donker) opval-
lende kleding of maak gebruik van reflec-
terende delen. Zorg dat alle verlichting het 
doet, zodat het verkeer jou goed en vooral op 
tijd ziet. De komende tijd wordt hier op school 
extra aandacht aan besteed dmv de Fluo-
week van VVN. Je kent de slogan vast al: Val 

op in het verkeer! 
Wat ook al bekend is, zijn de rode en groene kaarten die door de kinderen 
werden uitgedeeld aan chauffeurs. Een groene als je iets goed had gedaan en 
een rode als je nog iets bij te leren hebt. Denk dan bijv. aan het goed letten 
op alle fietsers, aan de snelheid romdom school en (ook hier weer!) aan de 
manier van parkeren. Het idee is deze kaarten wat vaker te gaan gebruiken 
om zo meer mensen bewust te maken van hun acties en nog belangrijker, van 
de gevolgen hiervan. Want daar zit het hem denk ik vaak in. Men is zich onbe-
wust van bepaalde situaties die vaak ontstaan door eigen gedrag. Onder het 
mom “verbeter de wereld, begin bij jezelf” wil ik daar graag op gaan inzetten: 
bewustwording! 
Dit schrijven is niet bedoeld als preek of als vingerwijzen, maar puur voor het 
bewust maken van. Als we de ogen open houden en hier samen aan gaan wer-
ken, wordt het voor iedereen veiliger én minder frustrerend. Succes! Mochten 
er de komende tijd tips, ideeën of opmerkingen leven: geef ze dan aan mij 
door. 
Groetjes, Sandra Hermans 
 
Verkeersouder van de Toverlaars 
sannepan13@hotmail.com 
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Fit & Fun Kids 

Beleeft jouw kind geen plezier in bewegen en is jouw kind onhandig in zijn mo-
toriek? Of eet jouw kind met tegenzin fruit en groenten en heeft ongezonde 
eetgewoonten? Lees dan snel verder over Fit & Fun Kids! 
 
Bij Fit & Fun Kids leren kinderen met overgewicht gedurende 6 weken meer 
over een gezonde leefstijl.  
Onder begeleiding van Kinderfysiotherapeut Anca Nijs ervaren ze dat fit zijn 
leuk is. Door elke week te bewegen, werken de kinderen aan een betere  
conditie, meer uithoudingsvermogen en kracht.  
Ze maken kennis met verschillende sporten en ontdekken wat ze leuk vinden. 
Zelfvertrouwen en plezier in bewegen staan centraal.  
Daarnaast geeft jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens jou en je kind in 3 
gesprekken tips & trics over een gezond eetpatroon en handvaten voor lastige 
eters. 
 
Voor wie:  
Kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas en/of motorisch laag ni-
veau Woonachtig in Etten-Leur. 
 
Wanneer: 
Elke dinsdag van 16.30-17.30 in het Turfschip (Schipperstraat 2 Etten-Leur) 
 
Startdatum:  
Instromen kan op elk moment. 
 
 
Meer informatie en aanmelden: 
Kinderfysiotherapeut Anca Nijs: anca@praktijkleursehaven.nl of 076 - 50 157 
05 
Jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens: y.coertjens@ggdwestbrabant.nl of 06
-20854565 
 

Het online ouderportaal van de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant. 
Neem eens een kijkje op www.mkib.nl 

mailto:anca@praktijkleursehaven.nl
mailto:y.coertjens@ggdwestbrabant.nl
http://www.mkib.nl/

