De Toverlaars

Slagveld 55
4871 ND Etten-Leur
tel. 076 5040287
info@toverlaars.nl
www.toverlaars.nl

Agenda
MEI

02 t/m 13 Meivakantie
16 2e pinksterdag
groep 1 t/m 8 vrij
17 Controle hoofdluis
23 t/m 26 Avondvierdaagse
27 groep 2 t/m 8 vrij
Info 10

Jarigen deze maand:
Juf Karin
Juf Inge
Juf Marie-José

Hartelijk gefeliciteerd!

INFO

Mei 2016

JUNI

01 Fietsparcours groep 3 t/m 6
17 Groep 2 vrij
20 t/m 24 pre-advies
gesprekken groep 7
21 MR
24 Fietsparcours groep 2
Info 11
29 juni t/m 1 juli
Kamp groep 8
groep 1 en 2 vrij
30. GMR
1 juli groepen 1 t/m 7 vrij

Jarigen deze maand:

Juf Fatima
Juf Lotje
Meneer Rob
Hartelijk gefeliciteerd!

Welkom:

In de groep van Juf Carina en juf Karin:
Chanakya Bhagwat
In de groep van juf Lotje en juf Marijke:
Dawoed Azmani
We wensen beide kinderen een
toe op De Toverlaars.

hele fijne en “Leersame” tijd
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De Leesmonitor
Basisschool de Toverlaars heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de
leesmonitor.
De Monitor, de Bibliotheek op school, is een digitaal instrument op het internet
dat scholen en bibliotheken o.a. gebruiken om de effecten van leesbevordering
te meten. De Monitor heeft dit jaar een mooi resultaat laten zien.

Wist u bijvoorbeeld dat:







Bijna alle kinderen in groep 6 het leuk vinden om te lezen
(95% van de leerlingen)!
De kinderen van groep 4 het heel leuk vinden als de juf iets vertelt over
een boek (87% van de leerlingen)!
De kinderen van groep 5 de schoolbibliotheek een fijne plek in de school
vinden (98%)!
De leerkrachten van groep 1, 2 en 3 elke dag voorlezen!
De kinderen van groep 7 en 8 graag boeken lezen over humor,
vriendschap en sport!
De meiden in groep 8 graag thuis voor hun plezier een boek lezen (92%)!

De Monitor geeft ook goed zicht, op waar nog aan gewerkt kan worden:
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben aangegeven dat er nog te weinig leuke
leesboeken in de schoolbibliotheek te vinden zijn.
De afgelopen maand zijn er een hoop nieuwe boeken voor groep 6 t/m 8 aangeschaft vanwege het landelijke initiatief. De Kinderjury, de hulpouders en ik
hebben al een hoop blije gezichten gezien in de schoolbibliotheek!
Ook voor de groepen 1 t/m 5 hebben we goed boekennieuws. Binnenkort zullen
er voor deze groepen een hoop nieuwe boeken aangeschaft gaan worden. Ik
hou u hiervan graag op de hoogte in de komende nieuwsbrieven.
(Voor)lezen op school is leuk en belangrijk maar ook thuis lezen is van hele
grote waarde. Geef daarom eens een boek cadeau en kom met grote regelmaat
naar de centrale Bibliotheek.
Tot slot, want het kan niet vaak genoeg gezegd worden, blijf lekker voorlezen,
ook als de kinderen wat ouder worden en zelf al goed kunnen lezen.
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Tips voor een dagje uit in de mei vakantie
Dream Dare Festival in Eindhoven
De campus van de Technische Universiteit
Eindhoven transformeert van vrijdag 22
tot en met zondag 24 april 2016 tot een
festivalterrein in het kader van het zestigjarig bestaan van de universiteit! Kijk voor
meer informatie op:
https://www.tue.nl/universiteit/over-deuniversiteit/dream-dare-festival/
Biesbosch MuseumEiland
De Biesbosch is ontstaan na de St. Elisabethsvloed van 1421 en een ongekende
inspiratiebron voor kunstenaars, fotografen en culturele organisaties. Regelmatig staan er in het museum tentoonstellingen en kunt u exposities bekijken van
vogels van allerlei pluimage. Het Biesbosch MuseumEiland is een prima uitvalsbasis voor wandel- en fietsroutes door de Noordwaard. Het is ook het vertrekpunt voor vaartochten door Nationaal Park de Biesbosch.
Let op: honden zijn niet toegestaan in het museum, op het terras, in de horeca
en de fluisterboot!
www.biesboschmuseumeiland.nl/
Recreatiepark Duinoord Helvoirt
De prachtige natuurlijke ligging valt meteen op. Geen schreeuwende kleuren en
geluiden, maar een rustig ogend landschap dat tegelijk vol leven is. Er zijn geen
attracties die vanzelf gaan als de kinderen erin gaan zitten. Ze moeten wel wat
voor hun plezier doen: trappen, springen, rondlopen of klimmen. De meeste
kinderen lopen op hun blote voeten door het park, alsof ze zich
helemaal thuis voelen!
https://www.duinoord.nl/

Verkeersexamen
Alle leerlingen van de groepen 7
hebben zowel het theoretische als
het praktische deel van het
verkeersexamen afgelegd.
Iedereen is geslaagd!
Van harte gefeliciteerd!
Iedereen die heeft geholpen willen
we heel hartelijk bedanken!

MR-Nieuws
Vanuit de MR willen we u graag wijzen op de regelgeving rondom het aanvragen van
bijzonder verlof op de Toverlaars.
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u
zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. Voor deze uitzonderingen zijn een
drietal richtlijnen die op de website (www.toverlaars.nl) terug te vinden zijn.
Kort samengevat gaat het om :
1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof op één dag per verplichting.
2. Vakantie onder schooltijd
In de leerplichtwet is opgenomen dat er geen gegronde redenen zijn om buiten de reguliere schoolvakanties verlof te verlenen voor vakantie. Alleen bij beroepen van ouders/
verzorgers met een specifieke aard (denk aan seizoensgebonden arbeid , campingbeheerders etc.) kan verlof worden verleend op basis van een werkgeversverklaring. Bij
overtreding kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken.
3. Verlof in geval van bijzondere omstandigheden
Het betreft hier verlof in geval van bijzondere (familie) omstandigheden zoals jubilea,
overlijden en huwelijk.
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school en terug te vinden op de website van de Toverlaars, onder het kopje
ouderinformatie en dan algemene informatie. Deze aanvraag dient u volledig ingevuld,
inclusief relevante verklaringen, in te leveren bij de directeur van de school.
Tevens hebben we het webadres van het formulier voor verlofaanvraag bijgevoegd:
http://rblwest-brabant.nl/wp-content/uploads/2013/02/0507_12-Leerplicht_8.pdf
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar
de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.
Tot slot willen wij erop wijzen dat onderstaande situaties GEEN geldige redenen voor
bijzonder verlof zijn:
familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
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Foto’s van het lentefeest
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Met de mei vakantie in zicht kijken wij als OV terug op een aantal geslaagde
evenementen
Het lentefeest
Op woensdag 23 maart vierden de kinderen van de Toverlaars het Lentefeest.
De groepen 1 t/m 4 hebben zich buiten flink uit kunnen leven met het zoeken
van (plastic) paaseieren. En die bleken nog niet allemaal even gemakkelijk te
vinden. Natuurlijk werden de kinderen daarna getrakteerd op een heerlijke chocolade paasei.
De groepen 5 t/m 8 vulden ondertussen een kruiswoordraadsel in over het Lentefeest. Ook hier moesten de kinderen hun uiterste best doen en hun hersens
laten kraken. Want… weten we allemaal nog hoe ook alweer een vrouwtjesschaap heet? ;-) Uiteraard kregen ook deze kinderen een lekkere paastraktatie.
Ondertussen ging er een grote pot gevuld met paaseieren langs de klassen. Iedere klas mocht een gok doen hoeveel paaseieren er in de pot zouden zitten. De
klas die het dichtstbij zat won de inhoud van de pot. De groepen hadden hele
verschillende aanpakken. Gingen de leerlingen in de hoogste groepen aan de
slag met ingewikkelde berekeningen over lengte x breedte x hoogte, andere
groepen werkten met het hoger-lager principe.
Met als verrassende uitslag dat groep 1-2 van Karin en Carina er met de winst
vandoor ging. Knap gedaan, jongens en meisjes!
Aan het einde van de ochtend was er een hoop bedrijvigheid in de school. De
kinderen hebben allemaal deelgenomen aan uiteenlopende workshops. Hierbij
werden de groepen per bouw door elkaar gehusseld. Er werd druk gefiguurzaagd, gedanst, gekookt, toneelgespeeld en armbandjes gemaakt. Te veel om
allemaal op te noemen. Dit hadden we niet kunnen bewerkstelligen zonder al
die fantastische hulp van de ouders. Ontzettend bedankt hiervoor.
Het was een heerlijke dag waar we erg van hebben genoten. Een goed begin
van de lente!
Na het lentefeest was het al weer snel tijd voor het jaarlijkse schoolreisje.
Op dinsdag 12 april mochten de verschillende groepen genieten van een dagje
uit.
Hieronder vanuit elke groep een verslag van die dag
PukkeMuk (Dongen)
De jongste kinderen (groepen 1 & 2) hadden hun schoolreis naar Pukkemuk.
’s Ochtends was het in de klassen al een drukte van belang. De kinderen hadden er allemaal zin in en keken er erg naar uit. Voor een aantal van hun was
het hun eerste schoolreis, dus ook echt wel spannend.
Na een wandeling naar de Rijsdijk met de juffen was daar dan eindelijk de echte
grote bus en wist iedereen niet hoe snel ze een mooi plaatsje (het liefste bij het
raam) konden bemachtigen.
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De reis duurde door een file wat langer dan gepland, en vooral voor de kinderen
die bij de spoorwegovergang in Etten-Leur al vroegen of we er bijna waren was
de reis lang genoeg.
Bij binnenkomst stonden de kannen ranja en schalen met fruit klaar. Hierna
konden ze dan eindelijk los gaan.
Het was heerlijk weer, dus iedereen kon doen waar hij of zij zin in had. Binnen
op het springkussen of in de klimtoren. Buiten kon er op het paardje gereden
worden, in de dierenweide of het boerensprookjesbos gelopen worden. En al
snel stond er een rij(tje) bij de klompenbootjes terwijl anderen zich vermaakten
met graven in het zand of het spelen met water aldaar.
Met de lunch was er voor alle kinderen friet met een zelfgekozen snack. Na al
dat spelen waren ze erg hongerig en was het zo op. Tijd om snel weer verder te
spelen (dat was wellicht de echte reden dat het eten snel op was)
Nadat ze aan het einde van de middag allemaal een ijsje hadden gehad was de
teleurstelling groot dat we “al” weer naar huis moesten.
Nadat we uitgezwaaid waren door de mascotte van Pukkmuk stapte iedereen
moe en voldaan de bus in.
Vele vielen in slaap, anderen hadden nog te veel energie.
En zoals het een goede schoolreis betaamt kwam de bus natuurlijk zonder kinderen achter het raam weer aan op de Rijdsijk. De pret hierom in de bus was
groot.
Al met al een hele geslaagde dag!
DippieDoe (Best)
De kinderen van groep 3en 4 hadden er erg veel zin in, sommige waren al heel
vroeg op school omdat ze dachten dat de juf zonder hen in de bus zou gaan.
Gelukkig was dat niet en zat iedereen op tijd in de bus, zodat die om 9 uur kon
vertrekken.
Helaas was er wel een file (kijkers file) en deden we er wat langer over. De eerste vragen, is het nog ver en zijn we er al klonken dan ook snel door de bus.
Om 10.15 werden we opgevangen door een meneer en een mevrouw van dippie
doe, die meneer kon heel hard roepen en stak zijn hand in de lucht, deze meneer wist de weg.
Yes we mochten naar binnen, eerst even kijken waar we zaten en waar we de
juffen konden vinden als er iets zou zijn en om daar te eten en te drinken.
Eindelijk mochten we dan spelen, binnen konden we klimmen, klauteren en glijden en waren er verschillende attracties. Bij elke attractie stond iemand van
dippie doe dat was fijn!
Eigenlijk mochten we pas na het eten naar buiten, maar omdat het zulk lekker
was mochten we al eerder naar buiten, de attracties buiten waren nog niet
open, maar er was wel veel om te spelen, een angry birds speeltuin, een voetbal veld, een skelterbaan en nog véél meer.
Tussen de middag zaten we gezellig met z’n allen bij elkaar en hebben we heerlijk frietjes gegeten.
Eindelijk mochten we daarna ook buiten in de attracties, er was een achtbaan,
een piratenboot, een reuzenrad en nog veel meer, te veel om allemaal op te
noemen.
Toverland (Sevenum)
Traditiegetrouw werd er ook dit jaar vanuit school gelopen naar de Rijsdijk
waar alle bussen klaar stonden om ons naar de bestemming te brengen van de
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schoolreis.
Nadat iedereen was ingestapt, werd er gezwaaid naar de ouders, opa’s en
oma’s en alle andere lieve mensen die aan de kant stonden en vertrokken wij,
groep 5-6-7, op weg naar TOVERLAND.
Ondanks wat oponthoud onderweg, arriveerden wij op tijd in het park vol magische momenten.
In de bus hadden al diverse gesprekjes plaatsgevonden waarbij het voornamelijk ging over de achtbaan Troy. Dit is de hoogste, snelste en langste houten
achtbaan van de Benelux. Nadat iedereen wist wat het centrale punt was (waar
zij altijd iemand van school konden vinden), vertrok het grootste gedeelte dan
ook direct richting de Troy. Sommige dappere leerlingen konden er meerdere
keren kort achter elkaar in omdat het niet druk was in het park en er dus nauwelijks sprake was van een wachtrij. Steeds kwamen er kinderen enthousiast
en met een lachend gezicht uit de Troy om er vervolgens nog een keer in te
gaan of een volgend avontuur op te zoeken.
Toverland heeft diverse attracties, zowel buiten als overdekt (binnen).
Door het warme weer waren de waterattracties zoals de spuitfonteinen en de
Backstroke (boomstammen door het water) ook erg geliefd. Een enkeling, nou
ja, meerdere leerlingen hadden toch een natter pak dan zij in eerste instantie
wilden, doordat zij een hindernis op het water niet goed namen.
Over hindernis gesproken, er was ook een echt survivalparcours op grote hoogte, voor de echte waaghalzen.
Leerkrachten en moeders vanuit de Oudervereniging liepen gedurende de dag
over het park en bemanden afwisselend de centrale post. Waar zij ook liepen,
ze zagen steeds kinderen die plezier maakten met elkaar en genoten van de attracties.
Rond 15 uur verzamelde iedereen op de centrale plek. Nou ja, iedereen?! Een
juf moest een aantal leerlingen zoeken die de tijd waren vergeten. Om 15.30
uur vertrokken de bussen uiteindelijk richting de Toverlaars en kwamen rond
etenstijd aan in Etten-Leur.
Wij hopen dat alle kinderen van de schoolreisjes hebben genoten. Een kleine
selectie van de gemaakte foto’s vind u hier.
De andere foto’s kunt u terug vinden op de website van school.
Met al deze mooie activiteiten achter ons kijken wij ook gelijk weer vooruit. De
sportdag staat a.s. dinsdag al voor de deur.
En voor de avond4daagse zijn alle voorbereidingen ook in volle gang.

Spek de Kas actie Jumbo

We staan inmiddels in de top 10! (op 20 april stonden we
op de 8e plek met € 465,26) Dank hiervoor!
Maar het liefst zouden we natuurlijk nog meer geld
binnen halen, dus jullie hulp blijft welkom!

Voor nu wensen we jullie allemaal een gezellige Koningsdag
en een fijne Meivakantie!!
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Nieuws vanuit de GGD

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije of……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u
goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook
voor landen rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke
geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op
basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun
beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reisgerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties [ Link
naar http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijkegeelzucht ]
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt
vaccinaties aanbevolen worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken
bij een GGD in uw regio.
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Move tegen Pesten 2016

Ook De Toverlaars deed afgelopen dinsdag mee aan het Move tegen Pesten
spektakel in Etten-Leur. Het was fantastisch om te zien hoe we samen met zoveel kinderen een statement hebben gemaakt tegen pesten.
Zelfs het Jeugdjournaal was deze middag aanwezig!
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De Toverlaars op Facebook

Vanaf vandaag hebben wij als Toverlaars
een officiële facebook pagina.
Op deze pagina zullen wij u op de hoogte
houden van diverse activiteiten, bijzondere
projecten, toverlaarsweetjes en nog veel
meer over de Toverlaars.
Bij de inschrijving van de kinderen is u gevraagd of u toestemming geeft voor het
plaatsen van foto's van uw kind op de website. Heeft u er wel bezwaar tegen dat er
foto's van uw kind op facebook geplaatst
worden dan kunt u dit voor 1 mei op onderstaand email-adres doorgeven
lvanmerrienboer@toverlaars.nl
Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk
likes te mogen ontvangen. De pagina
is te vinden als OBS De Toverlaars en
heeft het officiële toverlaarslogo.

11

