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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 

Info 22 februari 2018 

 

APRIL 

  1 Eerste Paasdag 
  2 Tweede Paasdag 

 
9 t/m 20 Entreetoets groep 7 
 

12 Verkeersexamen theorie 
     groep 7 

13 Groep 2 vrij  
16 Verkeersexamen praktijk  
     groep 7 

17 t/m 19 Cito eindtoets 
     groep 8 

19 Info 9 
20 Koningsontbijt en  
     activiteiten  

23 apr. t/m 4 mei Meivakantie 

Agenda 

MAART  

  5 + 8 Centrale aanmelding 
           KSE 

  6 + 7 Centrale aanmelding 
           Munnikenheide College 
  5 t/m 16 Talent week  

            “De Gouden Eeuw” 
  7 mrt. t/m 18 apr. Kinderjury 

 
  9 Groep 2 vrij 
14 Leerlingen vrij 

     Studiedag team 
16 Muzische middag  

     (gr. 3, 4, 6 + 6-7) 
19 t/m 23 Week van het 
      Openbaar Onderwijs 

21 Toverlaarsdag 
23 Groep 2 vrij 

28 Nationale Rekendag 
     Oversteekparcours gr. 1-2  

29 Info 8 
30 Goede Vrijdag 
     alle leerlingen vrij 

 
 

 
 

Jarig in maart  

Juf Moenja 
Juf Suzanne 

 

Jarig in april 

Juf Liesbeth 
Juf Daniëlla 

Juf Marijke 

Hartelijk  gefeliciteerd! 
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Juf Bianca en juf Liesbeth werken hard aan hun terugkeer op De Toverlaars. 

Het herstel gaat bij beiden langzaam vooruit. Het is heel fijn te kunnen melden 

dat juf Liesbeth haar ICT-werkzaamheden voorzichtig zal gaan combineren 

met wat ondersteunende werkzaamheden voor haar groep.  

Juf Fenna (IB-er van de bovenbouwgroepen) is voor de carnavalsvakantie geo-

pereerd. Het herstel van deze operatie zal minstens tot aan de meivakantie 

gaan duren. Juf Angela (groep 8A) heeft haar werkzaamheden uitgebreid op 

maandag en dinsdag om de werkzaamheden van juf Fenna te kunnen overne-

men. 

Juf Marga werkt inmiddels voor alle drie de scholen van Stichting LeerSaam. 

Hierdoor kan het gebeuren dat zij ook op De Toverlaars groepen op komt van-

gen tijdens groeps– en/of leerlingbesprekingen. 

Nieuws vanuit het team 

Rekenen onder de aandacht 

Beste ouders, 

De komende periode staan er twee activiteiten op het gebied van rekenen cen-
traal. 

Op donderdag 15 maart nemen er 12 leerlingen van groep 6 t/m 8 deel aan de 
W4kangoeroewedstrijd. Wat is dat nu precies? 
 

W4Kangoeroe is de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Ne-
derland; er doen zo’n 135.000 leerlingen aan mee op 2300 scholen.  

W4Kangoeroe is geschikt voor alle leerlingen vanaf groep 3 van het basison-
derwijs en alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. Je kunt zowel individu-
eel als met een tweetal meedoen. Iedere deelnemer aan W4Kangoeroe krijgt 

een certificaat en een aandenken. 
 

De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit 
eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk pit-
tig. Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk 

voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht vragen. Vijf antwoorden 
per vraag zijn gegeven, één is er goed. Welke is dat? 

 
Ter illustratie een voorbeeldvraag: 

Jan, Peter, Wim en Sharif ontmoeten elkaar voor een bezoek aan Nemo in Am-
sterdam. Ze komen uit verschillende steden: Nijmegen, Breda, Rotterdam en 
Den Haag. Dit is wat we van hen weten: 

• Jan en de jongen uit Nijmegen zijn nooit in Breda of Den Haag geweest. 
• Wim komt niet uit Nijmegen; hij komt tegelijk bij Nemo aan met de jongen 

uit Breda. 
• Sharif en de jongen uit Breda vonden Nemo erg leuk. 
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Waar komt Sharif vandaan? 

 a. Amsterdam b. Breda c. Den Haag d. Nijmegen e. Rotterdam 
 

De komende tijd werken de leerlingen die normaal met Kien werken in de spe-
ciale Kangoeroe werkboekjes om te wennen aan de vraagstelling.  
Donderdag 15 maart nemen zij onder begeleiding van juf Moenja deel aan de 

wedstrijd.  
De tweede activiteit is de grote rekendag. Daar neemt de hele school woens-

dag 28 maart aan deel. 
Tijdens deze grote rekendag werken de kinderen aan hun wiskundige gelet-
terdheid. Dat betekent dat de eigen omgeving aanleiding geeft om wiskunde 

(rekenen) te gebruiken en te ontwikkelen. De kinderen gaan tijdens deze och-
tend op onderzoek uit in een bekende omgeving: de school. De school wordt 

een pakhuis en de kinderen gaan aan de slag met activiteiten die typisch zijn 
voor een pakhuis, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.  

 

Per groep wordt er een activiteit rondom dit thema aangeboden waar de kin-
deren in hun eigen klas zo’n anderhalf uur mee aan het werk gaan.  

Het is de eerste keer dat de Toverlaars aan deze grote rekendag mee doet, 
dus dit jaar houden we het nog klein. We hopen volgend jaar de grote reken-
dag “groots” aan te kunnen pakken.  

Er staat veel op stapel, ik heb er zin in! Juf Angela 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

Met de carnavalsvakantie net weer achter de rug 

kunnen we weer terugkijken op twee geslaagde ac-
tiviteiten. Allereerst natuurlijk de carnavalsviering 

op de donderdag voor de vakantie. Aan het einde 
van de ochtend konden we weer genieten van een 
mooie optocht. Het was heerlijk weer en er kwa-

men weer prachtige creaties voorbij. In de middag 
hebben de leerlingen weer lekker kunnen hossen in 

speelzaal, natuurlijk onder het genot van een be-
kertje ranja en wat chips. In de overige ruimtes 
konden de leerlingen weer strijden om de records. De spellen waren dit jaar 

eens goed tegen het licht gehouden en er was voor de leerlingen weer een 
mooi nieuw aanbod. Deze spellen, waaronder de kaugomballenshake, sliertje 

scheuren en zwierenzwaaien, werden met veel plezier gedaan door de leer-
lingen. Helemaal in carnavalsstemming hosten de leerlingen de vakantie in. 
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In de carnavalsvakantie werd op donderdag het 
schooltafeltennistoernooi gehouden. Dit jaar had-

den zich 14 leerlingen aangemeld, met name uit 
groepen 7 en 8, die allemaal individueel speelden 
namens De Toverlaars. De sporthal kreeg een 

mooie gele kleur door de fanatieke leerlingen in 
Toverlaars-shirtjes. De leerlingen hebben heel 

goed gespeeld en mooie prestaties neergezet. 
 
Zoals in de vorige info vermeld zijn de leerlingen 

deze week aan het tekenen geslagen voor de 
‘Kaart in Actie’. De leerlingen maken allemaal een 

verjaardagskaart die op een later moment ge-
kocht kan worden door familie, vrienden en be-
kenden. Zodra er meer te melden is hierover zullen we dat weer in de info 

doen. 
 

Oudervereniging OBS De Toverlaars 

 

 

 

Even ter herinnering: Doe mee met de activiteiten  van de brede scholen 
Etten-Leur maart –juni 2018 
  
Kijk voor het programma op de website:www.bredescholenetten-leur.nl 

Je kunt zien waar nog plaats is en je kind opgeven voor de activiteit van je keuze. 
Volg de laatste nieuwtjes en aankondiging nieuwe activiteiten op facebook: 
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinnering 

http://www.bredescholenetten-leur.nl/
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur
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Bijna is het zover, van 5 t/m 

16 maart zijn er weer talent-

weken op De Toverlaars. 

Deze weken zullen in het teken 

staan van De Gouden Eeuw. 

 

 

We gaan weer volop aan de slag met dans, drama muziek en creatief bezig zijn met 

als afsluiting op 16 maart de muzische middag voor de groepen 3,4,6 en 6-7. 

 

 

Als extra gaan wij ook met de groepen 5 t/m 8 het Rijksmuseum bezoeken. 

 

Op vrijdag 9 maart gaan de groep 7 van Juf Nataschja en Juf Fieke en groep 5 van 

meneer Johan en Juf Kim naar het museum en krijgen daar een rondleiding Proef de 

gouden eeuw. 

 

Op maandag 12 maart gaan de groep 8 van Juf Sanne en groep 6 van Juf Daniëlla en 

Juf Suzanne. 

Groep 8 krijgt een workshop "Jij en de gouden eeuw" en groep 6 krijgt een rondleiding 

"Proef de gouden eeuw". 

 

Op dinsdag 13 maart gaan de groep 8 van juf Anja en juf Angela en groep 6/7 van 

meneer Rob. 

Groep 8 krijgt een workshop "Jij en de gouden eeuw" en groep 6/7 krijgt een rondlei-

ding "Proef de gouden eeuw". 

 

We reizen met de museumbus en vertrekken onder schooltijd. (We zijn waarschijnlijk 

wel later thuis) 

Tijden en verdere info over deze dagen krijgt u van de eigen leerkracht op de parro 

app. 

 

Wij kijken enorm uit naar deze weken en hopen dat de kinderen er ook van gaan ge-

nieten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke Vink 

Leerkracht groep 1 /2 

Interne cultuurcoördinator 

 Toverlaars Talentweken 
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Vandaag 22 februari 2018 zijn bovenstaande gegevens een feit.  

 

Van de week was ik even bang dat ook 2 groepen van De Toverlaars toegevoegd zou-

den moeten worden aan deze cijfers. Dankzij de enorme inzet van eigen collega’s, die 

op niet-werkdagen andere groepen komen opvangen, die hun eigenlijke taken in de 

avond– en weekenduren uitvoeren om een groep op te kunnen vangen, dankzij het net-

werk van zelfs onze directeur-bestuurder is er vervanging gevonden voor onze afwezige 

collega’s. 

 

En daarmee prijs ik ons deze week erg gelukkig! 

Dat wil echter niet zeggen dat we altijd een oplossing voor het lerarentekort vinden. 

Voor de carnavalsvakantie hebben we voor het eerst een groep leerlingen naar huis ge-

stuurd. Een noodzakelijke maatregel, nadat we alle andere noodscenario’s hebben toe-

gepast.  

 

Een van die  scenario’s is het opsplitsen van groepen en de kinderen verdelen over an-

dere groepen. Deze tijdelijke maatregel geeft een enorme druk bij de leerlingen van de 

opgesplitste groep, bij de leerlingen van de ontvangende groep en bij de leerkrachten 

die opeens aan een aantal extra kinderen van een ander leerjaar onderwijs moeten bie-

den. Hiermee neemt de toch al enorme werkdruk alleen nog maar verder toe. 

 

Wij hopen dan ook op uw steun voor de acties die binnen het onderwijs gevoerd worden 

om een structurele oplossing te vinden voor het lerarentekort. 

Daarnaast vragen wij uw begrip als we het noodscenario “een groep naar huis sturen” 

toe moeten passen. Wij doen dat alleen in uiterste nood. 

 

Mocht u, of iemand in uw omgeving in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en 

ons in geval van nood willen helpen dan horen we dat graag!  

 

Namens het team van OBS De Toverlaars, 

Marie-José Jaspers 

Lerarentekort 


