
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 
Wij staan aan de vooravond van de eerste vakantie van dit schooljaar, 
de herfstvakantie. De eerste periode is voorbij gevlogen en wat 

hebben de kinderen veel gedaan en geleerd! 
 
De groep 3 kinderen die al lekker gevorderd zijn in het verder leren lezen en schrijven, de 

groep 4 kinderen die al een aantal zwemlessen achter de rug hebben, groep 5 en 6 die de 
eerste excursies gehad hebben, groep 7 met de eerste boekenbeurten en spreekbeurten en de 

groep 8 die de eerste CITO toets al weer achter de rug hebben.  
Het gaat gewoon een heel leuk jaar worden, daar werken wij met z’n allen heel hard aan. 
Bedankt ook voor jullie inzet hierin.  

 
De diverse corona maatregelen worden nog steeds langzamerhand meer versoepeld, maar 

helemaal terug naar “normale” zit er jammer genoeg nog niet in. Wij blijven afzien van 
massale bijeenkomsten met ouders en kinderen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Van de 
activiteiten waar de aanwezigheid van ouders nog niet mogelijk is, zullen wij proberen uw via 

beeld en geluid op de hoogte te houden. Op deze wijze is het meemaken van activiteiten op 
school enigszins mogelijk. 

 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 kunnen na de herfstvakantie vanaf 08.35 uur tijdens de 
inloop zelfstandig naar binnen gaan.  

 
Paul van den Berg 

Directeur OBS De Toverlaars 
 
 

 
 

 
 

Coronamaatregelen 
Alhoewel de maatregelen steeds meer versoepeld worden willen wij een aantal maatregelen 
blijven hanteren:  

-zoveel mogelijk in de eigen groep werken en zo min mogelijk door het gebouw lopen 
-ouders van de groepen 1-2 t/m 4 mogen op het schoolplein, maar graag met voldoende afstand 

-verjaardagen vieren wij alleen met de kinderen, graag verpakte traktaties 
-kinderen wassen hun handen bij binnenkomst 
-de laatste beslisboom wordt gehanteerd  

-bij twijfel graag contact opnemen 
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Welkom 
In de afgelopen weken hebben wij het volgende kind welkom geheten: 

Groep 1-2B: Laurens 
  

 
Een hele leuke tijd op de Toverlaars! 
 

 
Afwezigheid 

Mocht uw kind(eren) ziek zijn 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.  

 
Juf Sanne 

Juf Sanne zal na de herfstvakantie langzaam gaan re-integreren. Alles gaat gelukkig veel beter 
met haar en zij kan weer gaan werken. Zij zal een aantal zaken oppakken voor groep 3 en ook 
voor andere groepen, waar nodig. 

Juf Nataschja en Juf Wilma zullen de groep blijven draaien. Juf Nataschja op maandag en 
dinsdag. Juf Wilma op donderdag en vrijdag. De woensdagen zullen zij vanaf 1 november om en 

om gaan draaien. Wij zijn heel blij dat wij dit zo kunnen organiseren. Het geeft in ieder geval rust 
en duidelijkheid in de groep. Ook omdat Juf Sanne vanaf haar 28e week zwangerschap niet meer 

voor de groep mag.  
 
Juf Simone 

Ik mag u ook mededelen dat Juf Simone in blijde verwachting is van haar eerste kindje! Alles 
gaat tot nu toe heel erg naar wens en wij wensen haar een hele mooie zwangerschap toe. 

 
Jarigen 
22 oktober – Juf Angela  

23 oktober – Juf Patricia 
24 oktober – Suzi, groep 4 

24 oktober – Tobias, groep 7 
24 oktober – Dexx, groep 3 
25 oktober – Givan, groep 4 

26 oktober – Yinthe, groep 1-2A 
27 oktober – Mirte, groep 7 

29 oktober – Raihana, groep 4 
1 november – Nurdan, groep 4 
5 november – Meneer Mitchell 

6 november – Wendy, groep 7 
8 november – Juf Tineke 

9 november – Dax, groep 8 
11 november – Ian, groep 8 
14 november – Rick, groep 7 

15 november – Yasien, groep 7 
17 november – Vick, groep 3 

18 november – Luna, groep 1-2A 
20 november – Annabella, groep 6 
23 november – Ravi, groep 5 

24 november – Alex, groep 1-2B 
25 november – Sophia, groep 5 

28 november – Mirthe, groep 3 
30 november – Tess, groep 6 
 

Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

http://ayeimtellingya.blogspot.com/2015/10/welcome-to-new-school-year.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Deze foto van Onbekende auteur is 

Oudervereniging: 

Hallo allemaal, 
 
Wauw wat zijn wij blij!! We hebben behoorlijk wat formulieren terug mogen ontvangen van 

ouders die zich als hulp aanbieden bij de activiteiten en zelfs 4 nieuwe aanmeldingen binnen om 
deel te nemen aan de OV. Super!!! Dankjewel alvast en we gaan er samen een mooi jaar van 
maken. 

Allereerst staat de fotograaf op het programma op donderdag 4 november. Dus kids trek allemaal 
de meest fijne kleding aan en zet de mooiste lach op, dan worden dat vast weer prachtige 

plaatjes.  
Op vrijdag 3 december hopen we Sinterklaas te mogen verwelkomen op de Toverlaars. Achter de 
schermen wordt er al hard gewerkt om hier een gezellige feestdag van te maken. 

                                                                                             
Ondertussen zien we om ons heen de natuur en het weer veranderen. De zomer was niet voor 
iedereen even geweldig en velen van ons zullen de zon gemist hebben. De mooie na-zomerdagen 

die zich toch nog lieten zien, waren dan ook meer dan welkom! Maar eerlijk is eerlijk: alle 
seizoenen hebben toch wel iets moois?! Die harde regenbuien mogen misschien achterwege 
blijven, maar al die prachtige kleuren van de blaadjes in de herfst is dan wel weer genieten toch? 

Altijd fijn dat er dan een weekje is waarin we weer even kunnen bijkomen van die eerste weken 
school: herfstvakantie!!! 

 
 
Agenda: 

23 oktober:  Start Herfstvakantie 
31 oktober:  Einde Zomertijd, Klok één uur achteruit 

  Einde Herfstvakantie 
1-4 november: Oudergesprekken 
2 november: Dansles groep 4 

4 november: Schoolfotograaf 
9 november: Studiedag Team, alle kinderen zijn vrij 

15-19 november: Ik val op in Etten-Leur, Oversteekparcours 
16 november: Muzische middag groep 1-2A, 3 en 6 

18 november: Skate Clinic 
18 november:  
26 november: Groep 2 vrij 
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Info vanuit de MR 
Beste ouders,   

12 oktober hebben we de eerste MR vergadering van dit schooljaar gehad. We hebben besproken 

hoe het schooljaar is gestart en gekeken naar de jaarplanning die de MR volgt. In de jaarplanning 
staat bijvoorbeeld dat we op de hoogte worden gehouden van de NPO-gelden (Nationaal 
Programma Onderwijs), dat we de kwaliteit van het onderwijs blijven volgen en dat we de ouders 

willen bevragen over de MR. Bijvoorbeeld of u de stukjes in de info van de MR leest en of dat u 
wel eens ouders van de MR aanspreekt als u dit nodig acht.  

Deze enquête wordt na de herfstvakantie uitgezet via de mail. Wij hopen dat u dan de tijd wilt 

nemen om deze in te vullen, zodat de MR weet wat zij al goed doen en wat zij nog kunnen doen 
om de achterban meer te informeren.  

Aan het einde van het schooljaar zal er een ouder de MR verlaten, omdat zij dan geen kinderen 

meer op de Toverlaars heeft. Later dit schooljaar worden er dus verkiezingen uitgeschreven. We 
hopen dat we uw interesse kunnen wekken om hier kandidaat voor te zijn. Te zijner tijd ontvangt 
u hier meer info over.  

De website is onder het kopje MR weer up to date gemaakt. Hier kunt u ook het jaarverslag 
vinden van afgelopen schooljaar. Ook de notulen en agenda’s zijn hier altijd terug te vinden.  

U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken als u vragen heeft of mailen 
naar mr.detoverlaars@stichtingleersaam.nl  

Met vriendelijke groet,  

MR de Toverlaars  

Kinderboekenweek en Mad Science 
Op 6 oktober hebben wij de Kinderboekenweek op spectaculaire wijze geopend! Een 

wetenschapper van Mad Science heeft de kinderen meegenomen in een leuk aantal 
experimenten. Wij hebben genoten en hier is een korte impressie. 

        

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Namens het team, 
Meneer Paul 
 

 
 

 
 
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl 
076-5040287 
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