
 

 1 

  
IN

F
O

  
 D

e
  
T
o
v
e
rl
a
a
rs

 
Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

 

www.toverlaars.nl 

detoverlaars@stichtingleersaam.nl 

JUNI 
1 en 4 Studiedag team 

        - alle leerlingen vrij 
5 OV 
  6 Fietsparcours groep 3 t/m 6 

 
13 t/m 15 Schoolkamp groep 8 

        let op:  groepen 1 / 2 vrij 
17 Vaderdag 
18 t/m 20 Pré-adviesgesprek-  

                ken groep 7 
 

21 Rapport 2 
     Schoolfeest  
 

22 Studiedag team 
     - alle leerlingen vrij 

 
25 t/m 27 Oudergesprekken gr. 

                3 t/m 6 facultatief 
 
28 info 11 

Agenda 

MEI 
 Meivakantie t/m 6 mei 

 
  4 Dodenherdenking 
  5 Bevrijdingsdag 

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

10 Hemelvaartsdag 
11 alle leerlingen vrij 
13 Moederdag 

18 Fietsparcours groep 2 
18 bezoek Rijksmuseum          

    groep 5 en groep 7 
20 Eerste Pinksterdag 
21 Tweede Pinksterdag 

22 t/m 23 Oudergesprekken  
    groep 1/2 

24 Schoolreis groepen 1 t/m 7 
24 MR 

25 groep 2 vrij 
28 t/m 31 Avond 4 daagse 
31 info 10 

 
 

Info 9 april 2018 

Jarig in mei 

Juf Karin 
Juf Marie-José 

 

Jarig in juni 

Juf Simone 
Meneer Rob 

 

Hartelijk  gefeliciteerd! 
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Maart zat vol met allerlei leuke activiteiten op het gebied van rekenen.  

Zo was er 15 maart de kangoeroewedstrijd waar de kinderen op hebben ge-
zwoegd. De uitslag wordt bijna bekend gemaakt...  

Op woensdag 28 maart 
was de hele school aan het 
rekenen tijdens de Grote 

Rekendag. Tijdens de Gro-
te Rekendag werken de 

kinderen aan hun wiskun-
dige geletterdheid, dat be-
tekent dat de eigen omge-

ving aanleiding geeft om 
rekenen/wiskunde te ge-

bruiken en te ontwikkelen.  
Dit jaar stonden alle op-
drachten in het thema van 

"het pakhuis", over inpak-
ken en verhuizen. Het was 

geweldig om te zien dat 
alle leerlingen zo enthousiast en concreet aan de slag waren met rekenen.  

Groot compliment aan de collega's voor de leuke en goede invulling. Dit is 
voor herhaling vatbaar. 
Even wat anders... Rekenen is een vak wat een kind zijn verdere leven functi-

oneel moet kunnen gebruiken. Bij het uitrekenen of het voldoende geld bij zich 
heeft in de winkel, hoeveel vierkante meter behang heb ik nodig en zo verder. 

Bij rekenen is het van belang dat bepaalde bewerkingen geautomatiseerd zijn. 
Dat heb ik eerder al laten zien in een stuk met het muurtje van Bareka.  
Bepaalde bewerkingen hebben veel oefening nodig, zoals bijvoorbeeld de split-

singen tot 10 en de tafels.  
Dit vergt oefening die dagelijks terugkomt, dit kan op veel verschillende en 

speelse manier. Bijvoorbeeld de tafeltjes oefenen tijdens touwtje springen, 
schrijf de tafels op een strandbal en gooi over. Uw kind geeft het antwoord 
van de tafel die boven komt bij het vangen.  

Zo zijn er nog veel meer verschillende manieren.  
Voor tips mag u me altijd mailen:  

a.van.laarhoven@stichtingleersaam.nl 

Juf Angela 

Van de reken coördinator 

Nieuws van uit het team 

 Het is fijn u te kunnen vertellen dat de afwezige leerkrachten allemaal aan het 

terugkeren zijn op school. Daardoor kan het zijn dat u een afwezige leerkracht 
weer op De Toverlaars ziet lopen.  

 
We verwachten na de zomervakantie weer met het complete team te kunnen 
starten. 

mailto:a.van.laarhoven@stichtingleersaam.nl
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De Kinderjury 

Lezen, lezen en nog eens lezen om het best boek te kiezen. 

Op de Toverlaars wordt er elke dag gelezen, het hele jaar door, maar vanaf 7 
maart tot 16 mei wordt er extra veel aandacht besteed aan de nieuwe boeken 

van 2017. In deze periode doen we nl mee aan de kinderjury.  

In de groepen wordt er gewerkt aan boekpromotie door middel van de boeken-
kring en we lezen stukjes voor uit boeken. In de bovenbouw wordt dit nog ver-

diept met boekbesprekingen in de vorm van presentaties. We houden zelfs 
boekendates. Dit zijn allemaal geweldig stimulerende initiatieven om meer er-

varing op te doen met andere boeken. 

In de periode van de kinderjury mogen alle kinderen tussen 6 en 12 jaar hun 

stem uitbrengen door een formulier in te vullen waarin ze hun top drie kiezen. 
Op het digibord hebben de leerkrachten al via de website van de kinderjury 

een tiplijst laten zien.zodat de kinderen al een beetje weten welke boeken in 
2017 zijn uitgekomen. Zo houden we het  boeken aanbod ook vernieuwend in 

de groepen. 

De stembus van de Toverlaars staat in de mediatheek en zit al aardig vol. On-

ze groepen kunnen stemmen tot 9 mei daarna haalt juf Annemieke de stembil-
jetten eruit en vertelt ze ons wat het favoriete boek van de middenbouw is en 
wat het favoriete boek van de bovenbouw is. Daarna stuurt ze de stembiljetten 

op en tellen ze ook landelijk mee voor het beste boek. Voor de prijs komt zo-
wel oorspronkelijk Nederlandstalig als in het Nederlands vertaald werk in aan-

merking. Niet alleen maken verhaalboe-
ken een kans, maar ook prentenboe-
ken, gedichtenbundels en informatieve 

boeken. 

Enkele groepen van de Toverlaars zijn 
zelfs voor de nieuwste boeken naar de 

grote bibliotheek in de Nobe-
laer gefietst. De boeken in de biblio-
theek zijn te herkennen aan een witte 

sticker met kinderjury 2018 op de rug. 

Dus als je even niet weet wat je moet 
doen deze vakantie... haal een boek.. 

neem hem lekker mee naar buiten om 
te lezen en geniet van de prachtige ver-
halen. Heerlijk wegdromen in grappige, 

spannende, mooie boeken...veel lees-
plezier en vergeet niet te stemmen 

voor 9 mei. 

Groetjes juf Anja 

         Op de foto bij de stembus staan Shahd en Mila uit groep 8a  
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Johan Cruijff-toernooi 

Beide teams wonnen de “Respect-award”  Super gedaan, Toverlaarskanjers! 
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Op woensdag 11 april én woensdag 18 april konden de leerlingen 

van de groepen 7-8 meedoen aan het Cruyff court toernooi. Een 
leuk 6 tegen 6 voetbaltoernooi op het Cruyff court. Voor de Tover-

laars hebben zich 1 jongensteam én 1 meisjesteam ingeschreven. 
Op 11 april was het de beurt aan de jongens en een week later de 
meisjes. Op het moment van schrijven kunnen we helaas nog niets 

melden over het verloop hiervan. Maar we hopen dat de teams veel 
plezier aan dit toernooi hebben beleefd.  

 
Na het Cruyff court toernooi is het al weer heel snel 
tijd voor het schoolvoetbaltoernooi. Leerlingen die 

mee willen doen konden zich tot 12 april inschrijven. 
Ten tijden van het schrijven van dit stuk hebben we 

nog geen zicht op het aantal aanmeldingen. Maar aan 
de enthousiaste reacties van leerlingen te merken, 
verwachten we weer een mooie opkomst. Het toer-

nooi wordt gespeelt op 30 april, 1 en 2 mei. Kom 
vooral een kijkje nemen om de deelnemende teams aan te moedigen. 

 
Vorige week hebben de kinderen de informatiebrieven 

én inschrijfformulieren voor de avond4daagse meege-
kregen. We hopen net als voorgaande jaren weer op 
veel deelnemende leerlingen.  

De avond4daagse vindt plaats van 28 mei t/m 1 juni.  
Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je tóch mee-

doen, geef je dan vandaag of morgen nog op. 
 
Op woensdag 9 mei is het tijd voor onze jaarlijkse sport-

dag. De leerkrachten hebben weer leuke sporten/spellen 
uitgewerkt en de oudervereniging zorgt weer voor een 

(gezonde) traktatie voor de leerlingen. Er zijn altijd flink 
wat hulpouders nodig. Dus mocht u zich nog niet hebben 
opgegeven en u wilt toch graag helpen, geeft u zich dan 

snel nog op bij de leerkracht van uw kind. 
 

De groepen 1-2 hebben eind maart al hun oversteek-kunsten 
laten zien. Nu is het de beurt aan groep 2 om te laten zien dat 
ze zich ook kunnen redden in het verkeer op de fiets. Op vrij-

dag 18 mei gaan de leerlingen een rondje Karnsberg fietsen. 
Wij wensen de kinderen veel succes!  

 
Nog geen week later in het dan eindelijk zover; op 
SCHOOLREIS! De groepen 1 t/m 7 zullen dan weer een 

dag vol plezier gaan beleven. De schoolreiscommissie 
heeft er weer werk van gemaakt om leuke bestemmingen 

te vinden. Voor de onthulling zullen jullie nog even moeten 
wachten op de brief vanuit school. Maar we gaan er sowie-
so weer een topdag van maken.  

Nieuws vanuit de oudervereniging 
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Een tijdje geleden hebben we verteld dat de leerlingen 

een tekening hebben gemaakt in verjaardags-thema. 
Dit alles voor de ‘Kaart in Actie’. De tekeningen zijn in-

middels gedrukt op kaarten. De leerlingen hebben afge-
lopen week hun eigen creaties meegekregen om te gaan 

verkopen. Wij willen jullie allemaal vragen dit samen met de kinderen te doen. 

We hopen natuurlijk op veel verkochte kaarten en dus op een mooie op-
brengst. Die opbrengst zullen wij weer steken in een spetterend jubileumfeest 

tijdens ons 20 jarig bestaan.  
 
De meesten van jullie zullen het al wel voorbij hebben zien 

komen. Ook dit jaar doen wij als oudervereniging weer mee 
aan de ‘Spek de kas van je club – actie’ van de Jumbo. Bij 

elke € 10,- aan boodschappen krijg je een voucher die je 
kunt scannen bij de actiekast. Wij vragen u dan voor OBS De 
Toverlaars te kiezen. We hopen weer een mooi bedrag op te 

kunnen halen. Dit zullen wij gaan besteden aan uitbreiding 
van het buiten speelmateriaal.  

De actie loopt nog tot dinsdag 15 mei 2018. 
 

In de vorige info heeft u al kunnen lezen dat we op zoek zijn 
naar nieuwe ouders die onze oudervereniging willen komen ver-
sterken. Wellicht heeft u de poster al zien hangen (bij groepen 

1 t/m 4) in de vorige info. Bent u wellicht geïnteresseerd, maar 
weet u nog niet precies wat u ervan kunt verwachten? Mail dan 

vrijblijvend naar:  
ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl  

Wij nemen dan contact met u op voor verdere informatie.  

 
Oudervereniging OBS De Toverlaars 

Toverlaarsdag  

 

21 maart 2018 
 
Ook dit jaar hebben wij met z’n allen weer 

de verjaardagen gevierd van alle juffen en 
meesters, maar dit konden wij natuurlijk niet 

zonder de hulp van alle lieve ouders van de 
Oudervereniging. De juffen en meesters 
mochten zich allemaal even de koning(in) 

voelen, wat een prachtig cadeau toch. Een 
rode loper, dat wilt iedereen toch hebben! 

Wij willen niet alleen de OV heel erg bedan-
ken voor het organiseren, maar ook de ou-
ders die er gezellig bij waren op de dag zelf en hebben geholpen bij een leuke 

maar vooral veilige dag. 

mailto:ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl
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Van 19 maart t/m 23 maart 2018 hebben 

we in het kader van  
“ De week van het Openbaar Onderwijs’  

ouders uitgenodigd om in de klas of in de 
gymzaal deel te nemen aan een Kanjer-
les bij hun kind(eren). 

Het thema van 2018 was  
“ Samen maken we School”.  

 
Sommige groepen hebben eerst een Kan-
jer-les in de groep gegeven met aanslui-

tend hierop Kanjer spelletjes in de gym-
zaal, weer andere groepen hebben een Kanjer-gymles gegeven. 

Het was weer een hele fijne ervaring om te zien hoe het samenwerken ging 
tussen ouders en kinderen.  
Er werden allerlei soorten oefe-

ningen gedaan op het gebied van 
vertrouwen-concentreren-

luisteren-verantwoordelijkheid 
nemen-positief met elkaar om-

gaan en samen spelen.  
In groep 7 hebben de kinderen 
toneelstukjes opgevoerd waarbij 

de ouders gevraagd werd om het 
“petten-gedrag” te benoemen. 

 

Kanjer-nieuws  
 

Wat was dit toch een leuk idee, een vossenjacht! Maar niet zomaar een natuur-

lijk, wel een met een leuk thema namelijk sprookjes. Wie waren toch al die leu-
ke sprookjesfiguren die we tegen zijn gekomen? We kwamen figuren tegen van 

een ridder tot aan prinses Elsa, sommige kinderen hebben zelfs een paar zinnen 
Spaans geleerd bij prinses Elena. Van zingen en dansen op het schoolplein, tot 
wat leuke activiteiten in de klas, een traktatie en natuurlijk de vossenjacht we 

hebben het allemaal mogen meemaken en wat hebben we het naar ons zin ge-
had!  
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Het was heel goed te zien welk gedrag werd uitgespeeld! 

De ouders kregen ook het goede voorbeeld hoe je je als een Kanjer aan elkaar 
voorstelt.  

Het was fijn om te zien en te horen dat de Kanjer afspraken allemaal bekend 
waren bij de ouders. In de gymzaal werd het spel: ”de Iglo” (zie foto’s) vooral 
heel erg leuk gevonden. 

Het was in ieder geval dikke pret en volgende keer zeker voor herhaling vat-
baar.  

 

De VoorleesExpress is inmiddels begonnen. Don-

derdag 19 april is de officiële aftrap. De Voorlees-
Express staat of valt met goede vrijwilligers en 

dus: 
 

VoorleesExpress Etten-Leur zoekt vrijwil-

ligers! 
 

De VoorleesExpress is een landelijk taal- en lees-
stimuleringsproject waarbij jonge kinderen wekelijks thuis worden voorgele-
zen. In Etten- Leur wordt het project uitgevoerd door Surplus, in samenwer-

king met de bibliotheek en het onderwijs. 
 

Wat doet een voorlezer? 
Als voorlezer ga je wekelijks langs bij een gezin, dat moeite heeft met de Ne-
derlandse taal, om daar voor te lezen aan de kinderen. Dit doe je 20 weken 

lang, 1 uur per week, bij voorkeur op een vast tijdstip. Het voorlezen vindt na 
school of vroeg in de avond plaats. Als voorlezer laat je ouders en kinderen 

wennen aan interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Je bekijkt samen met 
de ouders hoe er meer aandacht kan komen voor taal binnen het gezin. 

 
Aanmelden 
Heb jij affiniteit met kinderen en ben je enthousiast over boeken en voorlezen? 

De VoorleesExpress  
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Wil je een positieve bijdrage leveren aan taalontwikkeling en het leesplezier 

van kinderen activeren? Meld je dan aan bij de VoorleesExpress! 
www.voorleesexpress.nl (locatie Etten-Leur). 

 
Voor meer informatie kun je terecht bij Surplus Welzijn, Nicole van Gennip via 
0620508530 of ettenleur@voorleesexpress.nl  

http://www.voorleesexpress.nl/
mailto:ettenleur@voorleesexpress.nl
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Een heel goed initiatief:  

Repair Café is nu ook in Etten-leur gestart, 
goed voor het milieu (hergebruik) en  

goed voor de portemonnee (goedkoop repareren)  
Zegt het voort! 

Repair Café 


