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Slagveld 55 

4871 ND Etten-Leur 

tel. 076 5040287 

info@toverlaars.nl 

www.toverlaars.nl Oktober  2015  

Agenda  

 

OKTOBER 

1. Jaarvergadering OV 

4. Dierendag 

6. Dag van de leraar 

7. Start kinderboeken-

week 

8. Juf Amber jarig 

9.  Groep 2 t/m 8 vrij 

studiedag 

11. Juf Margreet jarig 

15. Afsluiting kinderboe-

kenweek 

17. Meneer Johan jarig 

19. Studiedag alle kin-

deren vrij 

20, 21 en 22 Ouderge-

sprekken 

22. Juf Angela jarig 

23. Juf Patricia jarig 

23. Info 3 

26 t/m 27 Herfstvakantie 

 

NOVEMBER 

2. Start na herfstva-

kantie 

6. Open inloop 

8. Juf Tineke jarig 

11. Schoolontbijt 

27. Info 4 

27. Groep 2 t/m 8 vrij 

 

DECEMBER 

4.  Sinterklaasfeest 

11. Groep 2 vrij 

14. Juf Marga jarig 

16. Kerstfeest 

17. Muzische middag 1 

18. Info 5 

18. 12.15 uur vrij 

Kerstvakantie 

 

 

 

Muzische middagen 

Hieronder vindt u de planning voor de 

muzische middagen van dit schooljaar. 

De muzische middag van 26 november 

komt wegens organisatorische redenen 

te vervallen en daarvoor in de plaats 

hebben we onze laatste muzische mid-

dag op donderdag 16 juni. 

 

Donderdag 17 december  

Juf Carina/Karin groep 1-2 

Juf Inge/Marga groep 5-5* 

Juf Moenja/Fieke groep 6-7 

Donderdag 24 maart 

Juf Lotje/Marijke groep 1-2 

Juf Christa/Meneer Johan groep 4 

Meneer Rob/Juf Nadja groep 6-6* 

Juf Tineke/Nataschja groep 7 

Juf Anja/Angela groep 7 

De groepen 8 doen niet mee met 

de muzische middagen. 

Donderdag 16 juni  

Juf Suzanne/Daniëlla groep 2-3 

Juf Liesbeth/Patricia groep 3-4 

Juf Patricia/Margreet groep 5 

 

Op deze dagen zal er om 15.30 uur een 

voorstelling voor de ouders van de groe-

pen gegeven worden. 

Welkom en afscheid 

Welkom Lola Lonterman, Femke Janssen 

(in de groep van Juf Carina/Juf Karin) 

Fenna Hellemons (in de groep van Lotje/

Marijke). We wensen alle kinderen een 

hele fijne tijd toe op de Toverlaars. 

 

We nemen afscheid van Asya Arisoy en 

Jarno Broers wij wensen hen veel succes 

op hun nieuwe school! 



 

 2 

Personeel 

In verschillende groepen zijn stagiaires 

gestart.  

Opleiding Leraar Basisonderwijs: 

 Anouk bij Juf Liesbeth in groep 3-4 

 Daphne bij juf Moenja en juf Fieke 

in groep 6/7 

 Kelly bij Juf Carina/Karin in groep 1-

2 

 Nadja bij meneer Rob in groep 6-6* 

Opleiding onderwijsassistente: 

 Nikki bij juf Anja/Angela en Tineke/

Nataschja in groep 7-8 

Opleiding pedagogiek 

 Michelle bij Christa/Johan in groep 4 

en bij de IB-ers Fenna en Johan 

Vrijwilliger  

 Jolanda bij Patricia/Margreet groep 

5 en Inge/Marga groep 5-5* 

Studiedagen 

Alle leerkrachten van Leersaam hebben 

vrijdag 9 oktober en maandag 19 okto-

ber een studiedag. 

 

Op vrijdag 9 oktober gaan we het hebben 

over begrijpend lezen en luisteren. Op 

maandag 19 oktober staat het ICT onder-

wijs centraal 

 

Alle kinderen zijn deze dagen vrij. 

Op Voeten en Fietsen 

Zelf veilig naar school fietsen of lopen is 

belangrijk voor kinderen. Ze leren hier-

door al vroeg aan het verkeer deel te ne-

men. Helaas gaan veel kinderen niet op 

de fiets of lopend naar school, maar wor-

den ze met de auto gebracht omdat ou-

ders de schoolroutes onveilig vinden. 

Maar daar kunnen ouders van school-

gaande kinderen zelf verandering in bren-

gen! Daarom is er van maandag 13 okto-

ber t/m vrijdag 17 oktober de actieweek 

"op voeten en fietsen naar school". 

Wat willen we in de actieweek bereiken? 

We willen graag dat de ouders en kin-

deren de positieve kanten van het lopen 

en/of fietsen naar school ervaren. Door 

kinderen altijd met de auto te brengen 

leren kinderen niet zelf aan het verkeer 

deel te nemen. Bovendien verhoogt veel 

autoverkeer rondom de school de onvei-

ligheid.  

De actieweek 'Op Voeten en Fietsen naar 

school' is er om ouders aan te moedigen 

hun kinderen lopend of fietsend naar 

school te laten gaan. De actieweek kan de 

eerste stap zijn op weg naar een veiliger 

schoolomgeving én een stimulans om 

meer kinderen te voet of per fiets naar 

school te laten gaan.  

Zelfstandige mobiliteit, zoals zelf naar 

school kunnen gaan, is belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom is het 

van belang dat ouders hun kinderen al 

van jongs af aan lopend of met de fiets 

naar school brengen. Door de dagelijkse 

routine van het samen naar school lopen 

of fietsen leren kinderen vanzelf gevaarlij-

ke situaties te herkennen en vervolgens 

hoe daar mee om te gaan. Kinderen leren 

zo geleidelijk aan zelf aan het verkeer 

deel te nemen. 

Wat houdt de 'Op Voeten en Fietsen naar 

school'-week in? In de klas staat het lo-

pen en fietsen naar school centraal er 

wordt dagelijks over gepraat. De kinderen 

komen met hun ouders te voet of op de 

fiets naar school. Kinderen verdienen hier 

in de klas een sticker mee en worden aan 

het eind van de week beloond voor het 

lopen en fietsen die week. Komt u toch 

met de auto naar school, parkeer dan een 

paar straten verderop en loop het laatste 

stukje naar school.  
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Kinderboekenweek 2015 

Woensdag 7 oktober wordt de Kinderboekenweek 2015 geopend in Het Voortouw. 

Het thema is: raar maar waar.  

De Kinderboekenweek duurt t/m 18 oktober.  

 

De leerkrachten vullen samen met de kinderen de dagen met lezen als activiteit, het 

praten over kinderboeken en over het belang van lezen . Dit jaar zullen aansluitend op 

het thema de informatieboeken centraal staan in de groepen. Als afsluiting van de kin-

derboekenweek bent u welkom om in de groepen een kijkje te komen nemen en te zien 

wat de kinderen allemaal gedaan hebben.  

 

Nadere informatie over de kinderboekenweek  

volgt nog via de mail. 

 

Lezen is belangrijk 

Lezen is leuk 

Lezen maakt je wereld groter 

Lezen is leven 

Lezen is de basis voor alle andere vakken. 

 

Voor meer informatie gaat U naar  

http://www.kinderboekenweek.nl 

Gastles Bureau Halt 

Op woensdag 16 september hebben de groepen 
7/8a en 7/8 b een gastles gehad van Bureau 
Halt. 
In de gastles werd uitgelegd wat bureau Halt 
voor organisatie is en wanneer je met bureau 
Halt te maken krijgt. 
Op de Toverlaars vinden we het belangrijk dat 
kinderen opgroeien als stevige personen die de 
juist keuzes kunnen maken. 
De juiste keuze maak je door goed na te denken 
wat jij wil... 
 
De nadruk van deze gastles lag op het onder-
werp: groepsdruk. Wat doet de druk van een 
groep met jouw beslissingen. 
Dat het soms lastig is om sterk te staan hebben 
de kinderen aan den lijve kunnen ondervinden 
met praktijk voorbeelden en rollenspel in de 
klas. 

Het onderwerp groepsdruk sluit ook prima aan 
bij onze kanjerlessen in de bovenbouw. 
De mevrouw van Bureau Halt heeft ons op 10 
verschillende manieren NEE leren zeggen. De 
poster met NEE-zeggen hebben we in de klas 
hangen zodat we er nog af en toe op kunnen 
kijken. 
Het was een leerzame ochtend. 
 
We hebben ook een mooi compliment gekregen 
van Bureau Halt want in de voorbereidende les-
sen hebben we een mindmap, strips en een Po-
werPoint gemaakt die bureau Halt op andere 
scholen gaat gebruiken. We zijn trots op onze 
kanjers. Ze vond dat op de Toverlaars kinderen 
zaten die al goed NEE kunnen zeggen en naden-
ken wat ze willen. 
Een mooi compliment voor onze groepen 7/8 
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Oudervereniging 

Ook voor de oudervereniging is het nieuwe schooljaar weer begonnen. 

Tijdens de zomervakantie hebben 4 nieuwe enthousiaste leden zich aangemeld. 

Hiermee hebben we weer een volledig team. 

Op 1 oktober staat onze jaarvergadering gepland. Deze vergadering is toegan-

kelijk voor alle ouders/verzorgers. 

Aansluitend zullen wij met de oudervereniging 2015/ 2016 de diverse werk-

groepen gaan verdelen en in gaan vullen. 

Tijdens deze vergadering zal het jaarverslag en de begroting besproken worden. 

De eerste werkgroep is ten tijde van dit bericht  druk bezig met de sportdag 

voor de jongste kinderen uit de groepen 1 & 2 

De volgende  activiteiten zullen in het teken staan van de feestmaand. Sinter-

klaas en Kerst. 

Wij zullen als OV u in elke INFO op de hoogte houden van onze activiteiten. 

Wij zien u graag op onze jaarvergadering van donderdagavond 1 oktober. 

Inloopochtenden 

U krijgt vanuit Het Voortouw een uitnodiging voor de inloopochtenden die u op 

onze informatiekalender kunt terug vinden. De eerste inloopochtend is op don-

derdag 8 oktober van 8.45-10.30 uur. De invulling van deze ochtend heeft als 

hoofdonderwerp (voor)lezen en sluit daarmee aan bij de kinderboekenweek, die 

een dag eerder gestart is. De overig inloopochtenden zullen telkens gevuld wor-

den met een ander thema. Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten. 


