
 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

 
 
Heel snel zijn wij op weg naar het einde van een enerverend 
schooljaar met van alles en nog wat. Met heel veel mooie momenten, 
maar ook met verdriet en spanning. De hele corona periode met al 
zijn restricties lijkt heel ver weg, maar toch ook weer niet. 
In de komende maand staan er nog een groot aantal leuke activiteiten 
op de agenda: Toverlaarsdag, Musical, Doorschuifmoment en dan 
vakantie! Wij nemen straks afscheid van Juf Karin en ook van een 
grote, gezellige, sociale groep 8. Het hoort er natuurlijk allemaal bij. 
Laten wij er vooral veel van genieten! 
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 

 
 
 
 
 
Victor de Verkenner 
 
Peuterklas Victor de Verkenner 

Wilt u uw 3,5 jarige peuter alvast gratis een dagdeel de basisschool laten verkennen? 
 
Vanaf 5 september zal De Toverlaars gaan starten met een peuterklas genaamd Victor de 
Verkenner. 
Deze peuterklas is een voorloper op de kleuterklas. Het is dus geen kinderopvang, maar juist een 
aanvullende/voorbereidende activiteit op de basisschool. Kortom, er is een doorgaande leerlijn van 
de peuters naar de kleuters. Victor de Verkenner is een leergierig en speels aapje dat de kinderen 
meeneemt in de nieuwe wereld van de basisschool.  
De Victor de Verkenners maken spelenderwijs kennis met de leerkrachten en klasgenootjes van de 
school, samen spelen, zingen en knutselen.  

 
 
INFO-11 30 juni 2022 



We gaan af en toe op bezoek bij de leerlingen in groep 1-2 en werken dan samen met de kleuters in 
de klas.  
Als u uw kind inschrijft op onze school en uw peuter is 3,5 jaar, dan kan hij/zij gratis aansluiten bij 
de groep van Victor de Verkenner. 
Aanmelding loopt via De Toverlaars. Alle ouders van onze nieuwe kinderen zullen deze informatie 
apart ontvangen. 

 
Oudervereniging 
 

Wauw, wat hebben wij als oudervereniging weer kunnen bijdragen aan leuke evenementen! 
Allereerst was daar traditiegetrouw weer de spooktocht van groep 8. Wij hebben er weer voor 
gezorgd dat dit een griezelige en spannende avond was! 
 

 
 
Daarnaast hebben wij bijgedragen aan een geweldige, zonnige avondvierdaagse! We hebben dit 
jaar ruim 130 inschrijvingen van de Toverlaars gehad, de gele shirtjes vielen goed op tussen alle 
scholieren! Ook konden wij dankzij de sponsoren Web-Beest, Virtuel en Rebro Transport iedere 
avond opnieuw voor een lekkere verrassing zorgen bij de kraam. 
Wij vonden dit een feestje en wij hopen jullie ook! 
 

 
 
 
 
 
 
Welkom 

In de afgelopen periode hebben wij Quinty mogen verwelkomen op de Toverlaars, in groep 7 bij Juf 
Jolanda en Juf Fieke en Lima in groep 5 bij Juf Jantina en Juf Tineke. 
 

Een hele leuke tijd op de Toverlaars! 

 

http://thaigoodview.com/node/182000
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 
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 juli:  Info 11 
7 juli:  Toverlaarsdag 
8 juli:   Juf Simone jarig 

13 juli:  Afscheid Juf Karin 
19 juli:  Musical Groep 8 
   Afscheidsavond groep 8 
20 juli:  Doorschuifmoment nieuwe groepen 
21 juli:  Laatste schooldag! 
   Info 12 
22 juli:  Start Zomervakantie 
 
Jarigen 
 
4 juli – Evie, groep 8 
5 juli – Yousra, groep 6 
9 juli – Pim, groep 3 
10 juli – Noa, groep 3 
12 juli - Hamza, groep 1/2 A 
14 juli – Elisa, groep 8 
16 juli - Quinty, groep 7 
16 juli – Sacha, groep 1/2 B 
18 juli – Noa, groep 4 
20 juli – Levi A., groep 7 
21 juli – Ryan, groep 1/2 A 
24 juli – Nyma, groep 3 
26 juli – Mohammed, groep 5 
26 juli – Veerle, groep 8 
28 juli – Fay, groep 8 
29 juli – Lana, groep 7 
 
 
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 
Op 13 juli 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. Mocht u persoonlijk 
afscheid van haar willen nemen, dan kan dat om 14.15 uur in haar lokaal.  
Wij zullen haar zeker nog op school zien, daar zij heel graag bij ons wil komen invallen, mocht dat 
nodig zijn.  
 

  



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! 
 
Personeel 
 
Juf Wilma is op dit moment afwezig, omdat haar man ernstig ziek is. Wij wensen hen heel veel 
sterkte in deze moeilijke tijden. 
Meneer Johan zal binnenkort geopereerd worden en zal enige tijd uit de running zijn. 
Juf Sanne en Juf Simone zullen na de zomervakantie weer beginnen met hun werk op school! 
Vandaag is meneer Peter begonnen als conciërge bij ons op school! Hij zal vijf dagen in de week 
aanwezig zijn.  
Met ingang van 1 september zullen wij juf Lotte gaan verwelkomen. Zij gaat als 
onderwijsassistente bij ons op school aan de slag.  

 
Op 12 mei hebben weer 259 kinderen uit de regio hun typediploma mogen ontvangen. 
Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd! 
 
Ook komend schooljaar kunt u uw zoon of dochter inschrijven voor de typecursus op school. Onze 
interactieve cursus bestaat uit 8 lessen van eind september t/m maart welke eens in de 3 weken 
direct na schooltijd worden gegeven. De kids leren om met 10 vingers blind te typen en in Google 
Docs te werken. 
 
Kindertypecursus.nl neemt kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland 
voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8% 
het diploma haalt!  
Alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op GRATIS 
PROEFLES. Direct inschrijven kan via: https://www.kindertypecursus.nl/inschrijven  
 
Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen of mailen; 076-5964931 of 
info@kindertypecursus.nl. 
We wensen jullie een fijne zomer en graag tot ziens!  
 
Team Kindertypecursus 

 
 

 

 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
 
 

http://www.kindertypecursus.nl/
https://www.kindertypecursus.nl/inschrijven
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