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Kersteditie 2016 

 
 

Het team van de  

Toverlaars wenst 
 iedereen  

 

fijne feestdagen 

en een  

sprankelend  
2017 

Agenda  

JANUARI 

  9. Controle Hoofdluis 
10. GMR 

13. groep 2 vrij 
17. MR 
24. OV 

27. groep 2 vrij 
27. Info 5 

30.  adviesgesprekken 
 groep 8 
 

Jarigen deze maand: 
Juf Nataschja  

Meneer Ronald 
 
Hartelijk gefeliciteerd! 

 
FEBRUARI 

 1.   adviesgesprekken 
 groep 8 
 9.   rapport 1 

10. groep 2 vrij 
13. t/m 17. februari 

 oudergesprekken 
 groepen 1 t/m 7 
 23. Carnavalsviering 

 24. studiedag team 
 Leerlingen vrij 

24. Info 6 
27. feb t/m  3 maart  
carnavalsvakantie 
 



Namens De Toverlaars zal Nils Riedstra uit groep 8 in januari deelnemen aan de 

voorleeswedstrijd in de gemeente Etten-Leur. Nils won de voorleeswedstrijd van 
De Toverlaars met het boek “De gruwelijke generaal”van Jozua Douglas.Alvast 

heel veel succes Nils! 

 

 
 

 

Nieuws van het Toverlaarsteam 

Zowel met juf Lotje als met juf Marijke gaat het stap voor stap een stuk-

je beter. Zij blijven voorlopig nog wel op therapeutische basis werken, 
waardoor juf Simone er na de kerstvakantie ook nog is. In verband met 

de studie van juf Simone zal juf Karin voorlopig op vrijdag groep 2 bege-
leiden. 

 
Juf Suzanne geniet nog even van haar bevallingsverlof, maar zal op 23 

januari haar werk op De Toverlaars weer gaan hervatten. Dat betekent 
ook dat we op dinsdag 17 januari afscheid moeten gaan 

nemen van juf Nadja. Juf Nadja; superbedankt voor al je 
inzet en fantastische werk! We gaan je zeker missen!!! 

 
Juf Sanne en haar verloofde Arjan stappen op vrijdag 23 

december in het huwelijksbootje. Wij wensen het bruids-
paar heel veel liefde, gezondheid en geluk toe! 
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Uitslag ouderenquête 

Wat waren we trots dat zoveel ouders de moeite hebben willen nemen om de 

ouderenquête in te vullen. Maar liefst 42% van u heeft dat gedaan en dat is 
ruim boven het landelijk gemiddelde. Dank jullie wel! 

 
Gemiddeld heeft u de school gewaardeerd met een 3,4 op een 4-puntsschaal. 

Op een 10-puntsschaal is dat  een 8,5! 
 
De onderdelen die u het meest waardeerde waren 

 Leefklimaat in de groep (9) 
 Onderwijstijd (9) 
 Leerklimaat in de groep (9-) 

 Afstemming (9-) 
 

De drie onderdelen die u het minst waardeerde waren 
 Huisvesting  en voorzieningen (8-) 
 Leerlingenondersteuning  (8-) 

 Personeel (8) 
 

Ook al hebben we een hele mooie waardering van u gekregen; dat wil niet zeg-
gen dat we geen verbeterpunten hebben. De uitslag in combinatie met verschil-
lende opmerkingen die gemaakt zijn hebben er toe geleid dat we samen met 

het team een aantal verbeterpunten hebben vastgesteld, die we op korte ter-
mijn kunnen realiseren en een aantal grotere verbeterpunten die we meenemen 

in onze jaarplannen. 
 
Kleine verbeterpunten: 

 bespreken van het resultaat en de opmerkingen  met het schoonmaakbe-
drijf en daarover afspraken maken 

 Bespreken van het resultaat en de opmerkingen met de overblijfcoördina-
tor en daarover afspraken maken 

 

Grote verbeterpunten: 
 Het document “Ondersteuning op De Toverlaars” zal aangepast worden en 

als handleiding dienen voor het team. Dit document zal op onze website 
voor u ter inzage geplaatst worden. 

 De dyslexiecoach zorgt dat het dyslexieprotocol ge-update wordt en zorgt 

dat de het team handelt volgens het protocol. 
 Na afronding van de teamscholing Effectieve Directe Instructie” wordt het 

team verder geschoold in het opbrengstgericht werken. 
 Communicatie; ouders optimaler informeren over beleidsontwikkelingen en 

onderwijskundige veranderingen. De maandelijkse Info kan hier een mid-
del voor zijn. 

 De inrichting van het schoolplein blijft een punt van aandacht; ondanks het 

aanbrengen van de kleuren op het plein, de bijpassende blooms 
(zitelementen) en het panna-veldje. Met de beide andere scholen binnen 

Het Voortouw zijn we op zoek naar mogelijkheden om het plein in de toe-
komst verder te verfraaien. 



 

De Beste Vrienden Quiz 

Wij (Cas en Max) zijn samen uitgekozen  

om mee te doen aan het spelprogram-
ma “De beste vrienden quiz” (BVQ) van 

de NTR. Wij nemen het op tegen een 
ander team en krijgen allemaal vragen 
over algemene kennis, rekenen, taal, 

natuurkunde en meer.  Wij spelen voor 
het goede doel ‘KiKa’ en een beetje voor 

ons zelf. 
Op 10 december waren de opnames in 
Hilversum en in februari 2017 wordt het 

uitgezonden.  Wij hebben het in ieder 
geval ontzettend leuk gehad. Nieuws-

gierig of we gewonnen hebben? Kijk dan 
naar de uitzendingen van BVQ in febru-
ari volgend jaar. 

 
Team Brainies (Cas van Vliet en Max 

van Eikeren) 
Groep 8, juf Sanne 

Nieuws van het schoolplein 
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Oudergesprekken inplannen 

De eerste cylcus met de oudergesprekplanner zit er op. 

Het zelf kunnen kiezen van een tijd en datum werd als positief ervaren. Ook het 

feit dat het programma digitaal is en er geen losse briefjes meer meegegeven 

worden werd als prettig ervaren. 

Bij de vorige cyclus was het kort dag om uw gesprek in te plannen. We zullen 

het programma deze keer eerder open zetten. 

Bij diverse g-mail-adressen bleek de mail niet goed aan te komen. Mocht u op 
de dag dat het programma open gezet wordt geen mail ontvangen dan is er een 

grote kans dat deze in de spam- of reclamemap terecht is gekomen.         
Mocht u de mail daar niet vinden of u ondervindt andere problemen met het in-

plannen dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.  

De oudergesprekkenplanner wordt op dinsdag 10 januari opengezet t/m maan-
dag 16 januari. Deze keer gaat het om twee gesprekscyclussen namelijk de ad-
viesgesprekken voor groep 8 en de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7. Heeft 

u kinderen in groep 1 t/m 7 en groep 8 dan zult u twee mails ontvangen om dit 

apart in te plannen. 

We zullen u na de kerstvakantie nog een reminder sturen dat het programma 

online komt. 

Mocht u op dinsdag 10 januari geen mail ontvangen hebben dan verzoeken wij 
u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Op dinsdag 10 januari is Lies-

beth van Merrienboer de hele dag bereikbaar om te helpen. Zij is ook bereik-
baar via het emailadres l.van.merrienboer@stichtingleersaam.nl                      

U kunt ook bij de leerkracht terecht, die kan ook een afspraak voor u inplannen. 

De tijd die u uitkiest wordt voor u gereserveerd, een week voor de ouderge-

sprekken krijgt u automatisch een bevestiging. 
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Nieuws vanuit Stichting LeerSaam 

 

 
 

 
 
Wifi-straling op scholen LeerSaam 

 
Regelmatig duiken er in de media verhalen op over de schadelijke invloed van 

Wifi en GSM. De afgelopen  tientallen jaren is er dan ook veel onderzoek gedaan 
naar de  invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid, waaronder 
ook wifi-straling. De meeste onderzoeken laten zien dat er een gezondheidsrisico 

bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat stralings- en elektro-
magnetische velden mogelijk kankerverwekkend zijn. 

Voor Stichting LeerSaam is de zorg voor de gezondheid van uw kind binnen de 
school een logische prioriteit. Naar aanleiding van de berichten in de media is 
contact gezocht met de rijksoverheid (onderwijsinspectie) en de GGD (afdeling 

onderwijs).  Beide partijen geven aan op dit moment geen richtlijnen te hebben 
voor scholen in Nederland hoe om te gaan met deze kwestie, ondanks het advies 

van de Raad van Europa om het gebruik van mobiele technologie strict te regu-
leren. Dit is voor LeerSaam teleurstellend omdat wij altijd de voorschriften van 

de GGD en onderwijsinspectie volgen, en landen als Canada en Frankrijk al stap-
pen ondernomen hebben voor peuterspeelzalen. 
Desondanks zetten wij als Stichting stappen die de mogelijke risico’s verminde-

ren. Als leerlingen veel gebruik maken van mobiel  internet kan het aanleggen 
van een vrij toegankelijk  wifi-netwerk op scholen de blootstelling juist vermin-

deren. Zeker als de afstand   tussen gebruikers en wifi-accespoint niet te groot 
is. In onze scholen hangen de toegangspunten in de gangen. Hoe  korter de af-
stand tussen de wifi-zender en de computer,  tablet of smartphone, hoe lager 

het zendvermogen wordt. 
Belangrijk voor de uitgezonden straling is ook de hardware die gebruikt wordt. 

Onze accespoints in de scholen zijn gekeurd op stralingsniveau 2 op een schaal 
van 1 (zeer zwak) tot 5 (zeer krachtig). Daarnaast gebruiken wij ook stralingsar-
me tablets. Ipad zijn zeer stralingsrijk en zijn niet op de scholen aanwezig.  

Samenvattend neemt Stichting LeerSaam de stappen die tot haar beschikking 
staan. Daarnaast maken wij het onderwerp bespreekbaar bij onze samenwer-

kingspartners op de gebieden ICT en onderwijs (PO raad). Frankrijk en Canada 
hebben al stappen ondernomen voor gebouwen van de peuterspeelzalen. Mocht 
de rijksoverheid en/of GGD in Nederland richtlijnen uitbrengen dan zal LeerSaam 

die zeker volgen. 
 

Ton van Oorschot, directeur-bestuurder LeerSaam 
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Kerstmusical “Toverlicht” 

Wat hebben we genoten!!!! 
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