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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

info@toverlaars.nl 

www.toverlaars.nl 

Info 2 November 2016 

DECEMBER 

05. Sinterklaasviering 
03. VRIJ Studiedag team 

12. t/m 23. Toverlaars  
       talentweken 

16. Groep 2 VRIJ 
21. Toverlaars Kerstmusical 

 In de Nieuwe Nobelaer 
23. Info 4 

23. 12:15 VRIJ  
      Kerstvakantie  

26. december tot 8 januari 
 Kerstvakantie 

 

Agenda  

NOVEMBER 

01. t/m 04. Controleweek  
       Hoofdluis 

03. Vergadering OV 20:00 
08. Schoolfotograaf 

11. Groep 2 VRIJ 
12. Intocht Sinterklaas  

      In Nederland(zaterdag) 
21. VRIJ Studiedag team 

24. 19:30-20:30  
 Info-avond Groep 8 

25.  Groep 2 VRIJ 
 Info 3 

Verjaardagen: 

 
Van Harte gefeliciteerd! 

 
08. Juf Tineke 

 
 

 

 

Verjaardagen: 

 
Van Harte gefeliciteerd! 

 
14. Juf Marga 
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Data OR en MR vergadering 

Graag toevoegen aan uw schoolkalender: 

 

MR-vergaderdata:       OV-vergaderdata:  

 

Dinsdag 4 april        Donderdag 3 november 

         Dinsdag 24 januari 

         Donderdag 9 maart 

         Dinsdag 11 april 

         Donderdag 18 mei 

         Dinsdag 27 juni 

 

Alle vergaderingen beginnen om 20.00u 

oudertevredenheidspeiling 

Wij horen graag uw mening over onze school! Daarom houden wij in de maand novem-

ber een oudertevredenheidspeiling. Begin november ontvangt u informatie over het 

invullen van de digitale enquête.  U ontvangt hiervoor een mail met een gebruikers-

naam en een wachtwoord. Vervolgens ontvangt u een tweede mail waarbij u 

kunt inloggen en u de tevredenheidspeiling kunt invullen.  

Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders deelnemen aan deze peiling, zodat we met de 

uitkomst er van ons onderwijs en onze school nog verder kunnen verbeteren. 
 

 
 
Brede School Activiteiten kalender                
september –december 2016 

Opgeven voor onderstaande activiteiten kan nog tot 1 no-
vember via de website: www.bredeschooletten-leur.nl.  
 

T14 Mad Science / Junior cursus, Groep 2-3, 4 maandagen: 7, 14, 21 en 28 nov, 15.45-16.45u, (incl ma.) €22, De Klankhof, 

T16 Sinterklaasgoochelshow met een echte piet! Groep 3 t/m 5, woensdag, 16 nov,14.00-14.45u, €4, De Hasselbraam, 

K17 Kennismaken met theater, Groep 1 t/m 3, 4 maandagen: 21, 28 nov, 12, 19 dec, 15.45-16.45u, €20, IKC de Vincent, 

K19 Kennismaken met theater, Groep 4 t/m 6, 4 donderdagen: 17, 24 nov,  1, 8 dec, 15.45-16.45u, €20, IKC de Vincent, 

K23 De boot van Sinterklaas maken Groep 2 t/m 4, 3 maandagen: 14 , 21, 28 nov, 15.30-16.45u, € 17,50, IKC De Vincent, 

  Jonge Kinderen 0-6 

J5 Beleeftheater voor peuters en ouders, Nog 100 nachtjes, dinsdag 15 nov, 11.00-11.30u, gratis, Doremi, Tamboerijn 9 

J6 Beleeftheater voor peuters en ouders, Kkkrrr….okodil, dinsdag 13 dec, 11.00-11.30u, gratis, IKC de Vincent, Lambertusst 

J16 Peutervoorlezen! 2-4 jaar met ouder(s), 23 nov. 10.30 uur, gratis, Nieuwe Nobelaer Bibliotheek 

J17 Kleutervoorlezen! Groep 1-2, 25 nov, 10.30 uur, gratis, Nieuwe Nobelaer Bibliotheek 

Brede school activiteiten 

http://www.bredeschooletten-leur.nl
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Nieuws vanuit de OV 

Met de herfstvakantie nog voor de deur zijn wij als oudervereniging al bezig voor de 

schoolactiviteiten in de laatste maanden van het jaar. 

 

Maar eerst kijken we nog even terug op een leuke, zeer recente, activiteit. 

Het 10-jarig jubileum van Stichting Leersaam.  

Wat was het een leuk feest en wat hebben de kinderen genoten! 

 

Samen met school hebben wij er voor gezorgd dat de kinderen van de Toverlaars goed 

herkenbaar waren. 

Als oudervereniging hebben wij bijgedragen aan de aanschaf van de shirtjes. 

Wat vielen we goed op in onze nieuwe shirts!! 

 

 

De shirtjes worden niet aan de kinderen mee naar huis gegeven, maar worden bij activitei-

ten door de leerkracht aan de leerlingen uitgereikt. 

Kort na de herfstvakantie komt de schoolfotograaf langs.  

Op dinsdag 8 november komt de schoolfotograaf alle kinderen van de Toverlaars weer 

fotograferen.  

Nieuw dit jaar is dat dit met een steigerhouten achtergrond gebeurt.  

 

Na de schoolfotograaf duurt het nog maar enkele dagen voordat de Goedheiligman ons 

land weer aan doet.  

Op zaterdag 12 november is de landelijke intocht en op zondag 13 november zal hij ook in 

de Leurse Haven voet aan wal zetten. 

De Sinterklaas werkgroep heeft haar eerste bijeenkomsten gehad en de Sinterklaasviering 

op school begint al goede vormen aan te nemen.  

Daarover in de volgende Info meer. 

 

En zelfs de kerstwerkgroep is van de week al voor het eerst bij elkaar gekomen om de 

kerstviering vorm te gaan geven. Er is volop gebrainstormd, zeker omdat aan kerst dit jaar 

een andere wending gegeven zal worden dan voorgaande jaren. 

Maar ook hierover later meer. 

 

Genoeg leuke dingen in het vooruitzicht dus. 

Maar voor nu willen we iedereen vooral een fijne herfstvakantie toewensen!! 
 



Halloween  

 



Bruba RUNNING Familieloop 

Het is bijna herfstvakantie;  

een heerlijke week vrij om leuke dingen te doen!  

Kidsproof Breda inspireert graag ouders om eropuit  

te gaan met hun kids.  

We hebben daarom eerder dit jaar een lijst gemaakt  

met 50 leuke tips voor uitjes in en om Breda. 

 

Hierbij de link naar de tips op onze site:  

http://www.kidsproof.nl/Breda/blog/Top-50-

eropuit-tips-voor-kids-in-en-om-Breda.  

 

 

Tip voor de herfstvakantie: 

http://www.kidsproof.nl/Breda/blog/Top-50-eropuit-tips-voor-kids-in-en-om-Breda
http://www.kidsproof.nl/Breda/blog/Top-50-eropuit-tips-voor-kids-in-en-om-Breda

