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In december starten er geen nieuwe kin-

deren op onze school. 

Agenda  

DECEMBER 

4. Sint op school  
 groep 1 aanwezig 

11.  Groep 2 vrij 
16.  Kerstviering 
17.  Muzische middag 1 

18. 12:15 Kerstvakantie 
 INFO 5 

 
JANUARI 
4.  Controle Hoofdluis 

5. Activiteiten  
 Kalender Voortouw 

20.  19.30 MR 
22. Groep 2 vrij 
23. Voorleeswedstrijd     

 groep 7 en 8 
26. Rapport 1 

27. Toverlaarsdag 
28. Oudergesprekken  

 groepen 1 tm 8 
26. INFO 6 
 

Jarigen deze maand: 
Juf Marga 

Juf Nataschja 
meneer Ronald 
 

Hartelijk gefeliciteerd! 

 

Sinterklaas 

Op vrijdag  

4 december  
Bezoekt  

Sinterklaas met zijn 
pieten Het  
Voortouw. Er is een 

gezamenlijke  
inhuldiging om 8.45 

uur. De  rest van de 
dag staat in het teken 
van Sinterklaas. De 

groepen 1 t/m 4 bren-
gen een  

bezoek aan  
Sinterklaas. De groe-
pen 5 t/m 8 hebben 

die dag  
surprises.  

 
De kinderen van 

groep 1 dienen deze ochtend ook 
naar school te komen. 



Open inloop 

Geslaagde Inloopochtend voor ouders. 

 
De open inloop voor ouders op vrijdag 6  november was heel gezellig en zeer  

geslaagd.  
 
In aanloop naar sinterklaas was het  

thema dit keer spel en speelgoed. Te gast was de cadeauwinkel “Gestrikt “ met 
wat minder gangbaar speelgoed. 

Vooral 2 soorten constructiespeelgoed Magnutz en Plus, vielen in goede aarde 
ook bij de aanwezige kinderen die met de ouders mee 
waren gekomen.   

 
Zie voor meer info: www.gestrikt.nl   

 
Ook  de Speelotheek Nieuwe Nobelaer was te gast. 
 

De Speelotheek is een zeer  
laagdrempelige voorziening waarvan  

ouders, maar zeker ook grootouders veel profijt kunnen hebben.  
 

 
Voor € 15,00 ben je een heel jaar lid en kun je  
allerlei speelgoed (max 4 per kind) tegen een lage prijs tussen € 0,50 en € 2,50 

steeds voor 3 weken lenen. Er is heel veel keus.  
 

Speelgoed is kostbaar. Soms wil je daarom  iets uit kunnen proberen voor het 
daadwerkelijk aan te schaffen.  
 

Daarnaast biedt de speelotheek je de mogelijkheid om even weer iets anders 
aan je (klein) kinderen aan te kunnen bieden, zonder dat je daarvoor flink in de 

buidel hoeft te tasten.  
 
Zie voor meer info:  

www.nieuwenobelaer.nl  
 

www.facebook.com/
speelotheeknieuwenobelaer 
 

Let op! De volgende inloopochtend voor ou-
ders is maandag 1 februari 2016. Loop 

gerust binnen en neem je kleintjes mee. 
Opgeven is niet nodig. Het is  
gratis. Zet de datum alvast in je agenda.  

 

http://www.gestrikt.nl
http://www.nieuwenobelaer.nl
https://www.facebook.com/speelotheeknieuwenobelaer
https://www.facebook.com/speelotheeknieuwenobelaer
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Slagwerkgroep 

Op dinsdag 10 november waren de 

groepen 6 t/m 8 uitgenodigd voor een 
slagwerkconcert bij de Nieuwe  

Nobelaer. Na een korte fietstocht  
werden de jassen opgehangen en 
mochten de kinderen de zaal in. Wat 

een geluk, want we zaten lekker vrij 
ver vooraan. Het podium stond vol 

met slagwerkinstrumenten dus dat 
beloofde veel spektakel te gaan  
worden. 

Uit het niets begonnen de harde  
ritmes op de trommels te klinken en 

via de zijgangen van de zaal kwamen 
2 stoere knapen en die sloegen er  
rustig op los. Vervolgens kregen we 

een wervelende show voorgeschoteld 
van 18 kinderen waarvan de jongste 

telg slechts 8 jaar oud was. Ook lieten 
ze zelfgemaakte instrumenten zien en 

zelfs een kliko fungeerde als slagwerk. 
De bekende boomwhackers werden 
ook nog uit de kast gehaald. De fina-

listen van “Lituanian got Talent” (want 
zo bekend zijn ze nu eenmaal) lieten 

de kinderen ook deelnemen aan het 
concert. Er werd driftig meegeklapt en 
hard meegezongen op de bekende  

deuntjes. 
Na 3 kwartier was het helaas al weer 

voorbij. Nog nadreunend van de  
ritmes verlieten de kinderen weer  
rustig de Nieuwe Nobelaer om met de 

fiets weer huiswaarts te keren. 
We willen als school de groep Ritmais 

Kitaip en de Nieuwe Nobelaer  
bedanken voor het  
mogelijk maken van deze muzikale 

verrijking. De kinderen hebben er van 
genoten. 

Schoolontbijt 

Het Nationaal schoolontbijt was ook 

dit jaar een geweldig succes. De  
kinderen hebben heerlijk genoten van 
al dat lekkers wat er bij hen op tafel 

kwam te staan. 
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Digi-Coach 

ICT 

 
In de vorige info heeft u al kunnen lezen dat we dit jaar met ICT aan de slag 

gaan. Hiervoor ben ik (Liesbeth van Merrienboer) een opleiding digi-coach gaan 
volgen.  
 

Binnen de school ga ik aan de slag om te kijken waar we nu op het gebied van 
ICT staan en waar willen we naar toe en wat we daar voor nodig hebben. Hierbij 

valt te denken aan welke hardware en software hebben we nodig, maar ook 
welke kennis en vaardigheden bestaan er binnen het team en welke visie  
hebben we op ICT.  

 
Een eerste stap is gezet door het vernieuwen van diverse hardware, waardoor 

iedere klas nu beschikt over 4 tablets waar de kinderen mee werken. Ook wordt 
er voor het team op diverse studiemomenten uitgebreid aandacht aan ICT  
besteed. De introductie van de tablets is door zowel de leerkrachten als leer-

lingen enthousiast ontvangen en in alle klassen wordt er al mee gewerkt. Dit 
schooljaar zullen we het ICT onderwijs op de Toverlaars verder ontwikkelen.  

 

Als afsluiting wil ik nog aangeven dat de kinderen bij diverse programma’s met 

een koptelefoon moeten werken, als kinderen voor eigen gebruik liever “oortjes” 

van thuis  meenemen om te gebruiken, dan is dat geen enkel probleem.  



Onderwijsassistente 

Beste ouders en verzorgers,  

 
Mijn naam is Annemieke Robbeson. Ik ben 27 jaar jong en woon in Etten-leur. 

Sinds 2008 werk ik als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Vanaf ok-
tober 2013 werk ik bij BSO Kameleon 2 dat gekoppeld is aan de brede school 
het Voortouw. 

 
Sinds dit schooljaar hebben alle drie de scholen van het Voortouw uren gekre-

gen om een onderwijsassistente in te zetten. Omdat wij als BSO zijnde op ver-
schillende vlakken al samenwerken met het Voortouw, is ook voor deze functie  
gekozen voor een samenwerking met Kober. Met ingang van 16 november zal ik 

deze functie invullen.  
 

In 2007 heb ik mijn diploma als onderwijsassistente gehaald, maar hier was 
toen geen werk in. Werken met kinderen is iets wat ik graag wilde, dus zo ben 
ik in de kinderopvang terecht gekomen. Nu een aantal jaar verder ga ik met 

veel plezier naar mijn werk. Dat ik nu de mogelijkheid krijg om mijn werk als 
pedagogisch medewerker te combineren met het werk als onderwijsassistente, 

zie ik echt als een verrijking. 
 

Als onderwijsassistente zal ik de leerkrachten ondersteunen waar dit nodig is. 
Dit kan het begeleiden van een individueel kind, of een groepje kinderen zijn. Ik 
geef de kinderen extra aandacht en help ze bij hetgeen wat ze lastig vinden. Ik 

heb erg veel zin om met deze nieuwe, uitdagende functie te starten. Mocht je 
me tegenkomen en graag meer willen weten, spreek 

me dan gerust aan. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Annemieke  

 
 

Schooltv 

NTR 
 

 
Zoek, vind, bekijk en beheer jouw  
favoriete filmpjes van Schooltv.nl met meer dan 10.000 leuke en leerzame vi-

deo’s. 
 

 

App Tip 

http://www.schooltv.nl/
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OV-Nieuws 
De Sint is weer in het land en heeft zijn Pieten alvast naar school gestuurd. 

Op dinsdag 24 november hebben zij alle klassen bezocht en mochten de kin-
deren hun schoen zetten. Deze hebben de Pieten ’s nachts gevuld met een ge-

zonde versnapering (mede mogelijk gemaakt door groenteman Edwin de Wit) 
en een schoencadeautje.  
We zagen veel blije kinderen op het schoolplein woensdagmiddag. 

 
De laatste voorbereidingen worden nu getroffen 

om er samen met uw kind(eren) op vrijdag 4 de-
cember een gezellig feestje van te maken. 

Met de groepen 1 – 4 gaan we naar een heuse 
Sinterklaasshow. 
En de groepen 5 -8 maken er een gezellige och-

tend van met surprises in hun eigen klas. 
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Ook de voorbereidingen voor een warm kerstfeest zijn in volle gang.  

Op korte termijn zullen de kinderen van de leerkrachten de vraag krijgen om 
thuis een mooie kerstkaart te maken. Het is de bedoeling dat de school deze 

met een aantal kinderen gaat uitdelen aan de ouderen, voor wie kerstmis soms 
erg eenzaam kan zijn, bij Avoord. Middels deze kerstkaarten wil De Toverlaars 
laten zien dat iedereen erbij hoort en willen we de ouderen een 'opstekertje' ge-

ven voor de kerstdagen. 
Daarnaast zal de oudervereniging tijdens de kerstmaaltijd van de kinderen, op 

woensdagavond 16 december, voor de ouders een gezellig samenzijn organise-
ren op het schoolplein bij het hoofdgebouw. Dit is van 17.30-19.00u met een 
hapje & drankje.  

De kinderen zullen in de klassen een mooi kerstlied voorbereiden, wat zij na de 
maaltijd in kerstsfeer op het schoolplein ten gehore zullen brengen. 

 
Aanmeldstrookjes voor deze ouderborrel zullen in de week na Sinterklaas met 
de kinderen mee worden gegeven, zodat de oudervereniging voldoende kerstin-

kopen kan doen. Wij hebben er al veel zin in!  

OV-Nieuws 


