
 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

 
 
Na een heerlijk Hemelvaartweekeinde staan wij voor de laatste 
periode van het schooljaar. Uit ervaring weet ik dat deze heel snel 
voorbij zal gaan. Gelukkig staan er nog een aantal leuke zaken op de 
agenda! 
Afgelopen woensdag weer een prachtig Toverlaars Feestdag gehad. 
Wat is er genoten van de diverse attracties, de silent disco, de 
vogelshow, de poffertjes en de hotdogs. Het weer zat ons gelukkig 
heel erg mee en dit heeft allemaal bijgedragen aan het succes van de 
dag! Hulpouders en Oudervereniging bedankt voor jullie bijdrage! 
De vorige maand hebben wij een sponsorloop gehouden voor een 
extra financiële injectie in ons komend jubileumjaar. De uiteindelijke 
opbrengst is een fantastisch bedrag geworden: € 1.313,25!! 
Dank u allemaal voor uw bijdrage. Wij gaan volgend jaar zeker hele 
leuke activiteiten ontwikkelen voor de kinderen tijdens het jubileum 
jaar! 
Onze school blijft een dynamische plek, waar een goede pedagogische 
sfeer, veiligheid, respect, humor en plezier de boventoon moeten 
blijven voeren. Samen met u zal dat zeker lukken! 

 
Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 
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Feestdag 
Afgelopen woensdag hebben wij weer een fantastische Feestdag gehouden. Hier vindt u wat 
impressiebeelden van deze dag. 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 

In de afgelopen periode hebben wij Younes mogen verwelkomen op de Toverlaars, in groep 1/2A bij 
Juf Marloes en Juf Karin en Tobias in groep 1/2B bij Juf Suzanne en Juf Daniëlla. 

Een hele leuke tijd op de Toverlaars! 
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Zelftesten 
Wij hebben als school meer dan voldoende zelftesten. Mocht u behoefte hebben aan zelftesten, dan kunt 
u dat doorgeven aan de leerkrachten en wij geven ze mee met de kinderen! Zoals eerder duidelijk 
gesteld, wij als school testen absoluut niet! 
 

Agenda 
1 juni t/m 3 juni: Schoolkamp Groep 8 
4 juni t/m 6 juni: Pinksterweekeinde 
7 juni:  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
   GMR 
9 juni:  MR 
13 juni t/m 
16 juni:  Avondvierdaagse 
17 juni:  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
27 juni:  Bekendmaking Nieuwe Groepen 
29 juni:  MR 
30 juni:  Info 11 

 
Jarigen 
31 mei – Adrian, groep 6 
31 mei – Weronika, groep 6 
2 juni – Yill, groep 7 
2 juni – Lucas, groep 5 
2 juni – Juliëtte, groep 3 
3 juni – Meike, groep 1/2 A 
5 juni – Noah, groep 8 
7 juni – Romee, groep 3 
7 juni – Daisy, groep 6 
11 juni – Duuk, groep 1/2 B 
16 juni – Cüneyt, groep 1/2 A 
19 juni – Jens, groep 6 
21 juni – Fenna, groep 8 
23 juni – Logan, groep 1/2 B 
25 juni – Teun, groep 4 
27 juni – Meneer Rob 
30 juni – Sahel, groep 3 
 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 

Afwezigheid 
Mocht uw kind(eren) ziek of afwezig zijn vanwege andere omstandigheden, dan vragen wij u dit 
direct via de Parro (kopje absentie) of via de telefoon door te geven. Verlof aanvragen gaan via 
een formulier, die u bij de directeur kunt aanvragen. 
 
Afscheid Juf Karin 
Aan het einde van dit schooljaar zal Juf Karin, na vele jaren op De Toverlaars, afscheid nemen van 
onze school en hopelijk heerlijk gaan genieten van haar welverdiend pensioen.  
Op woensdag 13 juli sluiten wij het thema “Reizen” van de kleuters af. Het is daarna mogelijk voor 
alle ouders om eventueel afscheid te nemen van onze Juf. De ouders van de kleuters zullen nog 
verder over het afscheid geïnformeerd worden.  
Wij zullen haar zeker nog op school zien, daar zij heel graag bij ons wil komen invallen, mocht dat 
nodig zijn.  
 

  



Oudervereniging 
Hallo allemaal!  
 
Het is weer een gezellige tijd voor de OV.  
Op donderdag 21 april en vrijdag 22 april was het tijd voor de Koningsspelen. Op beide dagen 
hebben alle leerlingen hun best gedaan met alle spelletjes en natuurlijk de sponsorloop. Wij 
hebben alle sporters voorzien van fruit en drinken, dat ging er goed in!  
 
We hebben ook drie ochtenden de inschrijvingen voor de Avond 4 Daagse verzorgd. Wat leuk dat 
we na twee thuis edities weer een echte Avond 4-Daagse kunnen houden! Met dit jaar ook een 
Toverlaars kraam onderweg, daar delen we elke avond een lekkere traktatie uit aan alle 
deelnemende kinderen. Let dus goed op onderweg! 
 
Broertjes/Zusjes 

Wij zijn momenteel weer heel druk met de formatie van volgend schooljaar en daarbij de 
groepsverdeling. Mocht één van uw kinderen in het komende schooljaar 4 jaar worden en heeft u 
haar of hem nog niet opgegeven, dan vragen u wij dat zo snel mogelijk te doen. 
Het is voor ons een grote hulp bij de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Alvast bedankt! 
 
Buitenspeeldag 2022 
Op woensdag 8 juni a.s. van 15:00 - 17:00u doet wijk de Keen mee aan de landelijke 
buitenspeeldag. 
Deze vindt plaats op het speelveldje aan de Karnsberg, achter de school. 
Hier zullen springkussens te vinden zijn, een plein met Oud-Hollandse spelletjes, en uiteraard iets 
lekkers te drinken en te eten voor de kinderen 
Iedereen is welkom! 
Voor deze dag zijn wij ook nog dringend op zoek naar vrijwilligers, voor zowel op-als afbouwen, 
maar ook op de dag zelf, bij de verschillende activiteiten. 
Opgeven hiervoor kan via: wijkdekeen@live.nl of via 06-43547185 (Deborah Jansen) 
Hopelijk tot volgende week! 
 
Wijkvereniging de Keen 

 
 
 
 

 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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