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Een goed begin…... 

Vorige week donderdagochtend was het zover. Het team van De Tover-

laars stond met opgerolde mouwen klaar om aan de grote verhuisklus 

te beginnen. Maar liefst 5 groepen en 4 zolders moesten verhuisd/

leeggeruimd worden. Voor de vakantie waren er al dozen ingepakt, 

maar nu moesten het meubilair en alle spullen op de juiste plaats gezet 

worden om startklaar te zijn voor het nieuwe schooljaar. Moe maar vol-

daan was aan het einde van de dag deze pittige klus geklaard.  

 

De volgende dag (vrijdag) hebben we een studiedag gehad, waarbij we 

kritisch gekeken hebben naar en gesproken over onze visie en missie. 

De uitkomsten hiervan worden op dit moment verwerkt en zullen na 

vaststelling binnen ons team via de Info met u gedeeld worden. 

 

Afgelopen maandagochtend was het zover; het schooljaar 2015-2016 

ging van start. Maar liefst 3 groepen zijn gehuisvest in het “Koberdeel” 

van Het Voortouw en ook de groepen 1-2 zijn naar een andere school-

woning verhuisd. Ondanks dat het wellicht een beetje onwennig was in 

het begin, zagen we deze ochtend heel veel stralende kindergezichten.  

Best spannend hoor; een nieuwe juf of meneer, nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes en een nieuw lokaal! Na een paar dagen zijn de meeste 

kinderen alweer gewend en kijken we terug op een goed begin. 

En zoals het spreekwoord zegt:  

Een goed begin is het halve werk! 

Het team van De Toverlaars wenst iedereen  

een Superfijn en Leersaam schooljaar toe! 
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SEPTEMBER 

 

5. Juf Anja jarig 

8. Prinsjesdag 

9. GMR 

14. 19.00-21.00 

 Info-avond  

23. Sportdag groep 1-2 

24. Schoolfotograaf 

25. INFO 2 

25.  Groep 2 vrij 

27. Juf Fieke jarig 

28. Start naschoolse  

 Activiteiten 

28. Deze week: 

    Op Voeten en Fietsen 

 

Een aantal nieuwe kinderen zijn  

na de zomervakantie gestart. 

 

Bij Juf Carina en Juf Karin: 

Jan Jasik 

Levi Koevoets en 

Lola Lonterman 

 

Bij Juf Lotje en Juf Marijke:  

Jens Oonincx 

Simon van Strien 

Quinty van Dijk en  

Lana Kruijt 

 

 Bij Juf Suzanne en Juf Daniëlla: 

 Mikai Ahlers 

 

 Bij Juf Liesbeth en Juf Patricia: 

 Ravin Ahlers 

 

 Bij Juf Moenja en Fieke: 

      Quinty Roording 

 

Allemaal van harte welkom en een heel 

fijne tijd op de Toverlaars! 

 

Agenda  

Ziekmeldingen 

Als uw kind onverhoopt ziek is, willen wij 

u vragen dit via het speciale mailadres 

aan ons door te geven: 

 

ziekmelding@toverlaars.nl   

 

Hierdoor komt de melding direct bij de 

leerkracht van uw kind.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewer-

king! 

Luizenzakken 

Onderzoek heeft aangetoond dat het ge-

bruik van luizenzakken op een school 

geen invloed heeft op het voorkomen van 

een besmetting. Dat heeft ons doen be-

sluiten geen nieuwe luizenzakken meer 

voor onze leerlingen aan te schaffen. In 

de laagste groepen worden ze nog wel 

gebruikt vanuit praktisch oogpunt; jas-

sen, handschoenen en sjaals blijven zo 

netjes bij elkaar. Heeft u vragen over de 

bestrijding van hoofdluis dan kunt u te-

recht bij: 

het landelijk steunpunt hoofdluis-

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl 

mailto:ziekmelding@toverlaars.nl?subject=ziekmelding
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Nieuws uit de MR 

Het schooljaar is weer gestart en dat be-

tekent dat ook wij onze eerste vergade-

ring er weer op hebben zitten. Dit school-

jaar zijn we gestart in een andere samen-

stelling dan vorig schooljaar dus daarom 

stellen we ons via deze foto aan u voor 

Samen vergaderen we 6 keer per jaar 

over allerlei beleidsmatige zaken die de 

kinderen, leerkrachten en ouders aan-

gaan. Wat er het afgelopen schooljaar 

(2014-2015) zoal is besproken, is binnen-

kort te vinden in ons jaarverslag en dat is 

weer te vinden op de Toverlaars-site on-

der het kopje MR. Daarnaast houden we u 

ook op de hoogte via de info. 

Wij hopen dat u en de kinderen een fijn 

schooljaar gaan krijgen en bij eventuele 

vragen of opmerkingen die de MR aan-

gaan, kunt u ons mailen via  

medezeggenschapsraad@toverlaars.nl 

 

MR De Toverlaars 

Informatie-avond 
Maandag 14 september  

(19.00u-21.00u) 

Onze informatieavond is op maandag 14 september aanstaande. 

Dit schooljaar is er voor gekozen om deze avond met alle drie de scholen van Het Voor-

touw op hetzelfde moment te houden. Voor of na het bezoek in de klas van uw kind 

bent u van harte welkom in de centrale hal van onze school waar een informatiemarkt 

voor u  ingericht is en een lekker kopje koffie klaarstaat. 

 

Zoals gebruikelijk mogen de kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7 u meenemen naar 

hun groep en u daar voorstellen aan de leerkrachten.  

 

In de groepen 1-2, 3 en 8 wordt specifieke informatie aan u als ouder gegeven (zonder 

kinderen!). Onderstaand  kunt u zien wanneer dat in de groep van uw kind gebeurt: 

  19.00 u: groepen 1-2, 2 en 8 (in het lokaal van uw kind) 

  20.00u : groepen 3 (in het lokaal van uw kind) 

 

Let op!  

Zit uw kind in groep 2-3 of 3-4? Hierboven staan tijden aangegeven, waarop de leer-

kracht start met specifieke groepsinformatie. De groep 4-kinderen van Juf Liesbeth bij-

voorbeeld, kunnen  alleen voor 20.00u hun klas laten zien! 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die aan de leerkracht van uw kind stellen. 

Wij zien u graag op maandag 14 september! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het team, 

Marie-José  Jaspers 

Vlnr: Barry den Ouden (ouderlid en voor-

zitter), Inske Weber (ouderlid), Patricia 

Wagtmans (personeelslid en GMR-lid),  

Liesbeth Bult (ouderlid en GMR-lid), Mar-

greet Hartings (personeelslid), Tineke van 

Sprundel (personeelslid en secretaris) 


