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Info 25 januari 2018 

 
Beste ouders, 

 
Allereerst de allerbeste wensen 

voor 2018!  
 
Het nieuwe kalenderjaar is alweer 

bijna een maand oud en dat be-
tekent dat in de diverse groepen 

de CITO-toetsen afgenomen zijn. 
De resultaten van deze toetsen 
geven een beeld wat de ontwik-

keling van de leerling, de groep 
en de school het afgelopen half 

jaar is geweest. Deze gegevens 
kunnen we ook vergelijken met 
leerlingen van dezelfde leeftijd in 

Nederland. De resultaten worden 
tijdens de oudergesprekken met 

u doorgenomen. Daarnaast wor-
den de groeps- en schoolresulta-

ten intern besproken en worden 
daar waar nodig aanpassingen 
gedaan in het onderwijsaanbod.  

Naast de toetsen zijn we al druk 
bezig met de voorbereidingen van 

de Toverlaarstalentweken in 
maart. Wat we  tijdens deze we-
ken gaan doen zullen we in de 

volgende Info gaan verklappen. 
Onderstaand plaatje is al een 

kleine hint….. 

Agenda 

FEBRUARI  

  8. Carnavalsmiddag 
  9. Leerlingen vrij 

      studiedag team 
12 t/m 16 februari 
      Carnavalsvakantie  

19. controleweek hoofdluis 
20. 20.00u OV 

22. Rapport 1 
      Info 7 
23. groep 2 vrij 

26 feb. t/m 2 maart 
 oudergesprekken 

 groepen 1 t/m 7 

 
Jarig in februari:   

Juf Sanne 
 

En in maart: 
Juf Moenja 

Juf Suzanne 
 
Hartelijk  gefeliciteerd! 

 
MAART  
  5. t/m 16 Toverlaars  

 Talentweken 
 9. groep 2 vrij 

14. Leerlingen vrij    
 studiedag team 
16. Muzische middag groepen 

3, 4, 6 en 6/7 
21. Toverlaarsdag 

23. groep 2 vrij 
28. Oversteekparcours gr 1-2 
29. Info 8 

30. Goede Vrijdag 
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In groep 4 werken juf Wilma (ma-di) en juf Ine (wo-do-vrij) totdat juf Liesbeth 

voldoende hersteld is om haar werkzaamheden te hervatten. Op dit moment is 
juf Liesbeth 2 middagen per week op school en zal dan haar ICT-taken weer 

op gaan pakken. 

In groep 5 is juf Christa ondersteunende werkzaamheden gaan uitvoeren. Juf 

Kim heeft haar groepstaken overgenomen. 

Heel veel van onze leerlingen komen op de fiets naar school. Supergoed! 

Wel is het belangrijk om je ook als fietser te houden aan de verkeersregels; 
• Fietsen doe je op straat (niet op de stoep!) 

• Voordat je het schoolplein oploopt ben je afgestapt en loop je met je 
fiets aan de hand naar je parkeerplek. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Onze lopende (jonge) leerlingen en hun ouders voelen zich ook een 

stuk veiliger op de stoep als iedereen zich aan de verkeersregels 

houdt. 

Kom je met de auto naar school? Dan is het belangrijk om pas uit te 

stappen als de auto in een parkeervak staat. Het is niet toegestaan 

om buiten de parkeervakken om de auto stil te zetten. 

Nieuws vanuit het team 

Veilig naar school 

Oproep voor verkeersouder 

Wie heeft nog wat ruimte op het lijstje Goede Voornemens en meldt zich aan 

als onze nieuwe verkeersouder?  
In het belang van de verkeersveiligheid voor de kinderen en ieder ander die bij 

school komt, zijn de verkeersouders samen met de school bezig om de school-
omgeving nog verkeersveiliger te maken. 
Ziet u ook vaak verkeersonveilige situaties, verkeerd parkeren of leerlingen die 

zich niet aan de verkeersafspraken houden. Wilt u meedenken hoe we dit kun-
nen oplossen? Meldt u dan aan bij juf Marie-José 

(detoverlaars@stichtingleersaam.nl) 
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In de kerstvakantie stonden de teams van de 

Toverlaars trots in hun gele shirtjes in de 
sporthal van het Munnikenheide College. 

Daar namen zij het, tijdens het handbaltoer-
nooi, op tegen de teams van andere scholen. 
Zij hebben het allemaal heel goed gedaan. Er 

is heel sportief gespeeld én met veel plezier. 
Goed ook om te zien dat zoveel mensen onze 

leerlingen zijn komen aanmoedigen. Dit was 
zeker voor herhaling vatbaar. 
We maken ons nu klaar voor het tafeltennis-

toernooi in de carnavalsvakantie. We hopen 
op nét zo’n succes! 

 
 

 

Inmiddels staan we alweer aan de 
vooravond van carnaval. De com-

missie is natuurlijk hard aan het 
werk om er voor de leerlingen weer 

een ‘leutig fisje’ van te maken. De 
leerlingen kunnen zich nog maar 
een paar dagen inschrijven voor de 

optocht. Mocht dit nog niet gedaan 
zijn, doe dit zo snel mogelijk. Op 31 

januari sluit de inschrijving, zodat 
er nog voldoende tijd is om medail-
les te bestellen. 

 
 

 
 
Na de carnavalsvakantie houden we van-

uit de oudervereniging de ‘kaart-in-actie’. 
Leerlingen gaan samen met de leerkracht 

aan de slag met een tekening in een ver-
jaardags-thema. Die tekeningen worden 
begin maart verzameld en gedrukt als 

echte verjaardagskaarten. Dit alles heeft 
te maken met het 20-jarig jubileum dat 

De Toverlaars volgend schooljaar mag 
vieren. Wij hopen dat alle ouders, groot-
ouders, familieleden en vrienden de kaar-

ten van de kinderen zullen kopen. De op-
brengsten van deze kaartenactie komt 

ten goede aan het jubileumfeest.  

Nieuws vanuit de oudervereniging 
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Eind januari gaat de nieuwe website van de brede school Etten-Leur 

www.bredeschooletten-leur.nl online. Deze website geeft informatie over de 
brede school Etten-Leur en geeft toegang tot informatie over alle 8 verschil-

lende brede scholen en de daarin samenwerkende organisaties. 
Een apart onderdeel vormt het naschoolse activiteitenprogramma met infor-
matie over de verschillende activiteiten en hoe je je kind kunt inschrijven voor 

activiteiten.  
 

Wat is anders? 
We zijn gestopt met het programma boekje waarvan je gewend was dat dit de 
eerste week na de vakantie meegegeven werd. De informatie over het activi-

teitenprogramma is vanaf nu alleen te vinden op de website. Je kind krijgt na 
de vakantie een flyer mee met daarin kort aandacht voor het activiteitenpro-

gramma en speciaal voor de nieuwe activiteiten, hoe de informatie over de ac-
tiviteiten te vinden is op de website en hoe je je kind kunt inschrijven.  
 

Kiezen wordt makkelijker  
De activiteiten staan verdeeld over een aantal categorieën waarop je kunt se-

lecteren. Alleen die activiteiten komen dan in beeld. Verder kun je selecteren 
op leeftijdscategorie. Deze mogelijkheden maken het makkelijker en overzich-

telijker om een keuze uit de veelheid aan activiteiten te maken.  
 
Vaker nieuwe activiteiten 

Aanbieders van activiteiten kunnen doorlopend nieuwe activiteiten op de web-
site plaatsen. Via facebookpagina berichten we steeds wanneer een nieuwe 

activiteit op de website geplaatst is. Dus like deze pagina  
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur zodat je doorlopend op de 
hoogte wordt gehouden. 

 
Aanmelden en dan? 

Per activiteit vul je het aanmeldformulier in. Volg de instructies en druk op 
verzend. Je krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging waarin alle gegevens 
staan. Ook de contactgegevens van de aanbieder van de activiteit. Je kunt je 

eventuele vragen dan rechtstreeks stellen aan de aanbieder. Meestal krijgt u 
daarna nog een uitnodiging van de aanbieder met daarin o.a. ook hoe de be-

taling geregeld wordt. Zo niet dan staat alle benodigde informatie zoals da-
tum, tijd, plaats, kosten e.d. in de bevestigingsmail.  
 

Voor vragen over bovenstaande kunt u een email sturen naar  

wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl  

Nieuwe 

website van de 
Brede school 

Etten-leur 

http://www.bredeschooletten-leur.nl
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur
mailto:wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl

