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

Info 9 - mei 2019 

JULI 
 
  2 Afscheidsavond groep 8 
  3 Gr. 1 t/m 7 Kijkje in de 
     nieuwe groep  
     Uitzwaaien groep 8 12.00u 
  4 + 5 Groep 8 vrij 
  5 Vakantie 12.15u 
8 juli t/m 18 augustus  
     Zomervakantie   

Agenda 

JUNI 
 
  3 t/m 5 Schoolkamp groep 8 
  3 t/m 7 groep 2 vrij 
10 Tweede Pinksterdag 
11  MR 20.00u 
13  Musical groep 8 18.00u 
17 t/m 20 Avond4daagse 
20 Rapport 2 
21 Alle leerlingen vrij 
     Studiedag 
24 t/m 26 Oudergesprekken 
     gr. 1 t/m 6 facultatief 
25 en 26 pre-adviesgesprekken 
groep 7 
27 Info 11 
 

Jarig in juni 
Meneer Rob 
 

Jarig in juli 
Juf Simone 
Juf  Fenna 

 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Jarigen 



 

 2 

Herfstvakantie   14 t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie   23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Carnavalsvakantie  24 t/m 28 februari 2020 
Goede vrijdag   10 april 2020 
Tweede paasdag   13 april 2020 
Meivakantie   27 april t/m 1 mei 2020 
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 
Tweede pinksterdag  1 juni 2020 
Zomervakantie   13 juli t/m 21 augustus 

Vakantierooster 2019-2020 

Groepsindeling 

Vragenlijsten 

 

 

Een tijdje geleden heeft u van school een vragenlijst 
gekregen over De Toverlaars. Deze vragenlijsten zijn 
door veel ouders ingevuld. Iedereen bedankt voor het 
invullen va de lijsten. Zo krijgen we een goed beeld 
waar we als Toverlaars staan. In de volgende info zul-
len we u een terugkoppeling geven over de vragen-
lijsten.  

De groepsindeling voor de Toverlaars ziet er volgend jaar als volgt uit:  
Groep 1/2 A 
Groep 1/2 B 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 8A 
Groep 8B 
Op maandag 24 juni maken we de verdere indeling met leerkrachten en kin-
deren bekend.  
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In april vond de jaarlijkse gezamenlijke MR plaats. De MR-leden van de 3 afzon-
derlijke scholen binnen de Stichting komen dan bijeen (MR de Toverlaars, de 
Leest en de Springplank). We hebben weer volop ideeën uitgewisseld en infor-
matie gekregen van een gastspreker. Zo hebben we middels werkvormen be-
paalt waar we als MR staan en waar we graag naartoe zouden willen. Als MR 

hebben wij ons de afgelopen jaren steeds professioneler op-
gesteld, door het opstellen van een activiteitenplan waarin 
mede onze doelen helder staan beschreven. Hierdoor nemen 
wij steeds meer een pro-actieve houding aan. Er is ook infor-
matie uitgewisseld over financiën binnen het onderwijs.  
 
Binnen de MR is de vacature vervuld. Er is een oproep uitge-
gaan voor een nieuw GMR-lid. Wij hopen op reacties en na-
tuurlijk staan we ook altijd voor u klaar als u graag aanvullen-
de informatie wilt. 
 

Even voorstellen..  

Mijn naam is Hasret Kemikkiran, 36 jaar en woonachtend in 
Etten-Leur.  
Moeder van Givan en Jayna Nijssen, waarvan mijn zoontje van 5 jaar in groep 2 
zit van de Toverlaars. Ik werk bij Manpower in de rol als processpecialist, wat 
betekent dat ik veel te maken heb met het opmaken en genereren van rappor-
tages voor intern en extern gebruik. Daarnaast sluit ik regelmatig aan bij HR 
managers en werk nauw samen met sales managers en area managers om di-
verse capaciteitsvraagstukken op te pakken. Ik heb veelal een adviserende rol 
waarin ik processen optimaliseer en van analyses naar oplossingen neig. In mijn 
vrije tijd besteed ik graag veel tijd aan mijn gezin en familie en houd ik van lek-
ker koken en dansen. Ik heb veel zin om aan te sluiten bij de MR vergaderingen 
en vanuit mijn competenties toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de 
Toverlaars. Waarom wil ik aansluiten? Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van 
het onderwijs en het welzijn van de kinderen goed is en daar wellicht advies in 
te kunnen geven vanuit mijn rol als ouder zijnde. Tevens een uitdaging voor 
mijn ontwikkeling als nevenactiviteit. Hopelijk heb je zo een duidelijk beeld kun-
nen krijgen van mij en tot snel!  

Nieuws vanuit de MR 

 

Nieuws vanuit het team 

We zijn blij dat Meneer Johan weer aan het terugkeren is op school. Hij zal 
groep 5 een aantal uren per week ondersteunen.  
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We kijken in deze info terug op een periode waarin we een he-

leboel leuke dingen hebben kunnen doen omdat onze mooie en 

leuke school 20 jaar bestaat. Om dit te vieren hebben we een 

hele week feest activiteiten gepland. 

Op maandag 20 mei hebben we de feestweek afgetrapt met 

leuke dansworkshops. Groepen 1 t/m 8 hebben verschillende 

dansen ingestudeerd.  

In de middag hebben de kinderen dit op een echt podium mogen tonen aan de 

ouders, dit was super om te zien hoe goed ze allen hun best hebben gedaan. 

Dinsdag 21 mei was het dan eindelijk zover schoolreisje!!  

Dit jaar zijn alle klassen op schoolreis geweest.  

Groep 1-2 naar Puk en Muk, Groep 3-4 naar DippieDoe, 

Groep 5-6 Toverland en Groep 7-8 naar de Efteling.  

Om het extra feestelijk te maken hebben alle kinderen een 

zakje chips gekregen en als afsluiter een lekker ijsje.  

Ondanks wat file op de terugweg mocht dit de pret bij de kin-

deren niet drukken. We doen elk jaar weer uiterste best om 

er een toffe dag van te maken. We luisteren goed naar de 

wensen van de kinderen. We merken helaas wel dat alles 

duurder wordt met de btw verhoging en dus zal er elk jaar gekeken moeten 

worden wat we gaan doen. Zo blijft het elk jaar wel weer een verrassing waar 

we naar toe gaan. 

Woensdag 22 mei hebben de kinderen een 

lekker ochtendje gehad waarbij ze in hun 

pyjama naar school mochten komen, en hier 

werd gebruik van gemaakt. Ze hebben lek-

ker mogen chillen onder het genot van een 

film, popcorn en lekker drinken.  

Donderdag 23 mei hebben we de feestweek 

afgesloten met Toverlaarsdag en het eindfeest.  

Dit is de dag dat alle leerkrachten tegelijkertijd hun verjaardag vieren en wij 

hen allemaal in het zonnetje zetten, dit jaar hebben we dit gedaan met een 

mooie bedrukte tas en leuke spullen voor in de klas.  

Daarnaast heeft de OV voor de hele school heerlijke taarten besteld en hebben 

we ook rekening gehouden met de kinderen die allergieën hebben.  

Voor hen hebben we gluten en lactose vrije gebakjes besteld.  

In de ochtend hebben we verschillende workshops gegeven zoals dans, eti-

quette, zang/muziek. Corsages maken en tutten en relaxen.  

Alle kinderen zijn deze dag overgebleven en hebben ze met zijn allen lekker 

frietjes gegeten met een snack. 

 

Van de oudervereniging 
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‘s Middags hebben we het eindfeest gehad met als thema “glitter and gla-

mour”. Niets was te veel, lekker feesten met elkaar.  

 

 

 

 

Om 15.15 uur mochten alle kinderen over de rode loper naar buiten als echte 

filmsterren en mochten ze naar huis. 

Vrijdag 24 waren alle groepen vrij vanwege een studiedag voor het team.  

Voor volgend schooljaar kunnen wij nog steeds enthousi-

aste ouders gebruiken in de bezetting van de oudervere-

niging. Dus lijkt dit je wat, meld je dan aan via de mail: 

ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl.  

Weet je nog niet precies wat het inhoudt om lid te zijn, 

en zou je daar informatie over willen, schroom dan niet 

om één van ons aan te spreken op het schoolplein. Wij 

zullen je van alle informatie voorzien! 

Ook zullen we volgende jaar aan het begin van het 

schooljaar een oproep doen voor hulpouders om zo onze activiteiten voor de 

kinderen te kunnen blijven doen. 

De komende periode hebben we nog een aantal activiteiten op de planning 

staan waar we in de volgende info weer op terugblikken. Schoolkamp groep 8 , 

avondvierdaagse, musical groep 8 en afscheidsfeest groep 8. 

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen?  
Ook in het volgende schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar 
eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van ok-
tober t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd.  
De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te 
werken en te mailen.  
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de 
wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen.  
Wilt u alvast een kijkje nemen?  
Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op Gratis proefles! 
Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931. 
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!  
Met vriendelijke groeten Kindertypecursus.nl 

 

http://www.kindertypecursus.nl
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Stichting Wielertopsport Etten-Leur organiseert op zondag 18 augustus een 
profwielrenwedstrijd in het centrum van Etten-Leur. 
 
Zij willen ook heel graag de jeugd hiervan laten proeven en deel aan te laten 
nemen, want sporten is leuk en gezond. 
  
Al 13 jaar organiseert men dit evenement en daar behoren behalve Chris 
Froome en Tom Dumoulin ook de jeugd van Etten-Leur bij. 
 
Voor de 13de x komen de leerlingen van de basisscholen aan bod en men 
hoopt  dit jaar veel kinderen te kunnen verwelkomen. 
  
Nieuw is een fietsloopwedstrijd voor de allerkleinsten t/m 5 jaar.  
Zij gaan op een loopfietsje ca. 75 meter af leggen. 
 
Deelname is gratis en voor ieder kind is er een leuke attentie.  
De entree is eveneens gratis, dus papa, mama, ooms, tantes, 
opa’s en oma’s  zijn van harte welkom en kunnen zo hun favoriete, bloedeigen 
idool aanmoedigen. 
  
Men kijkt er naar uit om zo veel mogelijk kinderen op 18 augustus deel te kun-
nen laten nemen. 
 
Kijk ook eens op de website: www.profwielerrondeetten-leur.nl 
  
Namens de organisatie van  
Stichting Profwielerronde Etten-Leur 
 
 

Graag tot 18 augustus! 

Wielrenwedstrijd voor de jeugd  

http://www.profwielerrondeetten-leur.nl/
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