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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 

Info 8 maart 2018 

MEI 

  4 Dodenherdenking 
  5 Bevrijdingsdag 

 
  7 Controle Hoofdluis 
  9 Sportdag gr. 1 t/m 8 

 
13 Moederdag 

18 Fietsparcours groep 2 
 
20 Eerste Pinksterdag 

21 Tweede Pinksterdag 
 

22 t/m 23 Oudergesprekken  
    groep 1—2 
24 Schoolreis groepen 1 t/m 7 

25 groep 2 vrij 
 

28 t/m 31 Avond 4 daagse 
 

31 info 10 
  

Agenda 
APRIL 

  1 Eerste Paasdag 
  2 Tweede Paasdag 

  5. Verkeersexamen theorie 
     groep 7 
  9. Verkeersexamen praktijk  

      groep 7 
13 Groep 2 vrij  

17 t/m 19 Cito eindtoets 
     groep 8 
19 Info 9 

20 Koningsspelen  
23 apr. t/m 4 mei Meivakantie 

 
27 Koningsdag 
   

 
 

 

Jarig in april 

Juf Liesbeth 
Juf Daniëlla 

Juf Marijke 

Jarig in mei 

Juf Karin 
Juf Marie-José 

 

Hartelijk  gefeliciteerd! 
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Vorige week zijn we enorm verwend op onze 

verjaardag; De Toverlaarsdag. De mooiste ver-

rassing die we kregen was toch wel de fantasti-

sche Vossenjacht die de oudervereniging voor 

ons georganiseerd had. Hartstikke bedankt aan 

alle ouders en oma’s die dit mogelijk hebben ge-

maakt.   

Ook het cadeau; een rode loper en afzetpaaltjes  

viel in goede aarde. Elk teamlid heeft de loper 

ter plekke uit mogen proberen! 

 

 

Mijn naam is Loes Ahlers-Berkhout, 33 jaar oud en thea-

terdocent van beroep. Ik ben moeder van Ravin (groep 5) 
en Mikai (groep 4).  

Al jaren ben ik actief in de oudervereniging van De Tover-
laars. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de school 
van mijn kinderen en ben daarom ook vaak te vinden als 

hulpouder op school. Ik heb een passie voor onderwijs en 
heb al langere tijd de ambitie om ook op bestuurlijk ni-

veau betrokken te zijn bij school. Toen er een vacature 
kwam voor GMR-lid heb ik dan ook geen moment getwijfeld om een motivatie-
brief te schrijven. 

Gelukkig heeft de MR in mij het vertrouwen gehad en mag ik mij dus bij deze 
voorstellen als nieuw GMR-lid namens de Toverlaars. 

Ik heb erg veel zin in deze functie en zal mij voor de volle 100 % hiervoor in-
zetten. 

Nieuws vanuit het team 

Even voorstellen 
 

De MR vindt het belangrijk om de kennis op peil te houden. 

Daarom hebben de ouders van de MR (Sandra, Inske en 
Barry) en nieuw GMR ouderlid Loes, een MR training ge-

volgd en deze met goed gevolg doorstaan!  
Van harte gefeliciteerd ouders!  

Van harte gefeliciteerd 
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Op de eerste dag van de lente was 

het feest.  
We vierden samen met de kinderen 

de verjaardagen van alle juffen en 
meesters.  
De oudervereniging had namens de 

leerlingen het cadeau verzorgd.  
Dit jaar kregen de juffen en mees-

ters een mooie nieuwe rode loper 
mét bijpassende paaltjes en rood 
koord. Voor allerlei gelegenheden 

kunnen de leerkrachten en leer-
lingen nu gebruik maken van een 

chique entree. 
 
Na het zingen op het plein en het overhandigen van het cadeau ging de onder-

bouw eerst op vossenjacht, terwijl de bovenbouw genoot van een lekkere trak-
tatie en een feestje in de klas. Aan het einde van de och-

tend was het de beurt aan de bovenbouw om de vossen 
op te sporen en ging de onderbouw feesten in de klas. 

Gelukkig hebben we enorm geboft met het weer. De 
leerlingen, leerkrachten én de vossen hebben allemaal 
genoten van deze feestelijke dag.  

Speciale dank gaat uit naar de Lidl op het van 
Bergenplein. Zij hebben de koekjes gesponsord die 

werden uitgedeeld door Roodkapje.  
 
 

 
Terwijl dit stukje geschreven wordt zijn de voorberei-

dingen alweer in gang voor het oversteekparcours voor 
de groepen 1-2.  
Dit zal plaats vinden op woensdag 28 maart.  

Wij hopen dat het ook dan mooi weer is zodat de kin-
deren kunnen laten zien dat ze allemaal kanjers in het 

verkeer zijn.  
 

 

Omdat een aantal van onze leden na dit schooljaar 
helaas afscheid van ons gaan nemen, zijn wij op 

zoek naar nieuwe ouders die onze oudervereniging 
willen komen versterken. Vraag de huidige leden 
naar meer informatie of mail naar:  

ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl  
 

 
Oudervereniging OBS De Toverlaars 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

mailto:ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl
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Hierbij weer een update over het talentbeleid op De Toverlaars. 

 
In een voorgaande info heb ik aangegeven dat we een start hebben gemaakt 

met het opzetten van een goede begeleiding voor talentvolle kinderen. In de 
verschillende groepen zijn de leerkrachten aan de slag met de kinderen.  
Hiervoor zijn diverse compactingprogramma’s opgezet en werken een aantal 

talentvolle kinderen met allerlei (online)smartgames. 
 

De leerkrachten zijn verder onderwezen in uitdagingen waar talentvolle kin-
deren tegenaan kunnen lopen. Hieronder een greep uit deze uitdagingen. 
 Overtuigingen: Ik kan iets wel/niet, ik kan het wel/niet leren door te oefe-

nen. 
 Geheugen: Talentvolle kinderen doen veel dingen op begrip waardoor ze 

hun geheugen niet altijd goed trainen en inzetten. 
 Motivatie: Door te makkelijke of juist te moeilijke opdrachten kunnen ta-

lentvolle kinderen het moeilijk vinden om zich in te zetten. 

 Zelfstandig werken: Doordat veel dingen gemakkelijk gaan, weten talent-
volle kinderen niet zo goed hoe ze een moeilijke taak moeten aanpakken. 

Plannen en organiseren kan soms ook erg lastig zijn 
 Samenwerken: Talentvolle kinderen voelen zich soms niet begrepen en/of 

denken anders. 
 
De programma’s die we voor de kinderen opzetten en de materialen die we 

ervoor gebruiken, zorgen ervoor dat kinderen om leren gaan met hun uitda-
gingen. Dat wil dus zeggen dat niet alles wat deze kinderen aangeboden krij-

gen leuk hoeft te zijn. Juist op het moment dat een talentvolle leerling laat 
merken het pluswerk minder leuk (of saai) te vinden, is hij/zij bezig met leren. 
Door hier goed op in te spelen, kunnen ook talentvolle kinderen groeien. 

 
Tip voor thuis: 

Veel talentvolle kinderen vinden het lastig om iets niet meteen te kunnen.  
Vorige keer gaf ik al aan veel complimenten te geven op inzet (je hebt er hard 
voor gewerkt) in plaats van op resultaat (wat een goed cijfer).  

Een goede manier om talentvolle kinderen te laten oefenen met tegenslag  
en/of om samen te laten werken, is met het spelen van gezelschapsspellen. 

Voorbeelden hiervan (maar zeker niet de enige) zijn: 
 Blokus (hierbij moet je goed strategisch kunnen denken) 
 Set (hierbij gaat het om inzicht en reactiesnelheid maar als je te snel bent, 

kan het juist minpunten opleveren) 
 Dier op dier (hierbij gaat het juist om samenwerken) 

 
Dus … morgenavond het beeldscherm uit en lekker aan tafel spellen spelen. 
Niet alleen plezier voor talentvolle kinderen, maar ook zeker voor broertjes en 

zusjes en niet te vergeten voor ouders ☺ 
 

Veel plezier! Juf Moenja (talentbegeleider OBS De Toverlaars) 

Talentbeleid Toverlaars 
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Spek de Club Actie voor OV Toverlaars 

Spek de kas van onze club bij Jumbo Etten-Leur 
 

Zoals jullie vast weten, organiseert Jumbo Etten-Leur een actie waarmee een 
financiële bijdrage voor onze vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De ac-
tie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jumbo Etten-Leur stelt daarvoor een be-

drag van € 20.000- beschikbaar. 
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- 

aan boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel 
doneren aan de vereniging van hun keuze. 
 

Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze vereniging, hoe groter het 
totaalbedrag dat wij ontvangen. En daarmee kunnen wij [doel waaraan het geld-

bedrag wordt besteed]. 
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Etten
-Leur te doen en daarmee de kas van onze club te spekken! 

 
De opbrengst kun je ook doneren voor onze fantastische oudervereniging, die 

zich met hart en ziel inzet voor onze school. Van de opbrengst wil de oudervere-
niging buitenspeelmateriaal voor alle groepen aanschaffen. 
 

Spaart u ook voor ons mee? 
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Donderdagochtend 25 maart zijn 12 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 

van OBS De Toverlaars hard aan het werk in de teamkamer. Ze zijn hun her-

senen aan het kraken over opgaven van de Kangoeroewedstrijd. Dit is een 

jaarlijks terugkerende wiskundewedstrijd voor het basis- en middelbaar onder-

wijs. De afgelopen weken hebben de kinderen in de klas geoefend met voor-

beeldopgaven en opgaven uit andere jaren en nu mochten ze eindelijk laten 

zien wat ze konden. De opgaven begonnen wat makkelijker, maar bij de laat-

ste opgaven werden de wangen steeds roder en werden de kladblaadjes uit-

voerig gebruikt. Een aantal leerlingen gaven aan het lastig te vinden maar ze 

vonden het allemaal erg leuk om te doen. De uitslag van de wedstrijd laat nog 

even op zich wachten maar een ding is al wel bekend: de leerkrachten van De 

Toverlaars zijn nu al trots op deze rekenkanjers. 

Kangoeroewedstrijd 

 

 

 

 


