
 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

Wij zitten midden in een weer vreemde feestmaand. De school is weer 
gesloten vanwege een verplichte lockdown en de leuke 
kerstactiviteiten ter afsluiting van het jaar zijn weer tot een minimum 
teruggebracht.  
Wat een jaar ligt achter ons! Gestart met een lockdown, weken van 
online onderwijs en een stille school met noodopvang. Gelukkig ging 
alles weer langzaam open en was er weer een levendige school met 
enige beperkingen om mogelijke verspreiding van corona tegen te 
gaan. In de diverse bubbels gewerkt naar een mooie zomervakantie 
en in september weer vol goede moed gestart aan het nieuwe 
schooljaar. De beperkingen bleven echter op de loer en uiteindelijk 
eindigen wij het jaar weer in lockdown. 
Toch ben ik niet een somber persoon. Ik ben trots op ons team, die er 
alles aan doet om uw kinderen goed onderwijs te blijven geven. Ik 
ben trots dat wij samen met u alles proberen te regelen en 
organiseren wat mogelijk is binnen de richtlijnen. Ik ben blij met alle 
positieve reacties die wij vanuit de kinderen krijgen. Het gelach, 
rumoer, plezier en contact met elkaar! Het doet ons allen goed. 
Een hele goede samenwerking met onze MR en OV. Samen kijken 
naar wat wel of niet mogelijk is. In alles met als uitgangspunt 
positivisme en niet negativisme. Ja, vele zaken gaan anders of kunnen 
niet plaatsvinden, maar gelukkig kan er ook wel heel veel. Wij houden 
ons daar aan vast en samen komen wij er echt wel sterker uit! 
Namens het gehele team wil ik u allen een hele leuke kerstvakantie 
toewensen, fijne dagen, een goed einde en een machtig begin en ik 
spreek de hoop uit dat het komende jaar ons allen heel veel goeds zal 
brengen.  
Bedankt voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar en tot gauw in het 
nieuwe jaar op de leukste school van Etten-Leur, De Toverlaars! 

 
 

Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 
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Coronamaatregelen 
Een aantal maatregelen zijn de laatste maand opnieuw ingesteld en vernieuwd: 
-mondkapjes voor groep 6 t/m 8 in de gangen en centraal trappenhuis van het Voortouw 
-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 1,5 meter afstand 
-verjaardagen vieren wij alleen met de kinderen, graag verpakte traktaties 
-kinderen wassen hun handen bij binnenkomst 
-bij bezoek in de school zijn mondkapjes verplicht in de gangen 
-maximaal twee hulpouders bij een activiteit en met mondkapje 
-de laatste beslisboom wordt gehanteerd 
-bij twijfel graag contact opnemen 

 
Op 3 januari volgt de volgende persconferentie en dan weten wij of de school weer opengaat op 
maandag 10 januari. Wij houden u zeker op de hoogte. 
 
Welkom 
Wij verwelkomen de volgende kinderen:  
Groep 1-2B: Josha, Jayden en Lana, Groep 1-2A: James 

 

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. 

 
Jarigen 
23 december – Jip, groep 1-2A 
23 december – Femke, groep 6 
24 december – Elise, groep 7 
29 december – Elyne, groep 8 
31 december – Nohad, groep 1-2A 
 3 januari – Elisa, groep 3 
 3 januari – Niek, groep 7 
 3 januari – Guus, groep 8 
 4 januari – Juf Nataschja 
 4 januari – Maks, groep 4 
 6 januari – Lieke, groep 1-2B 
11 januari – Levi, groep 7 
16 januari – Lou, groep 1-2A 
16 januari – Meneer Ton 
18 januari – Lars, groep 5 
19 januari – Yilmaz, groep 7 
23 januari – Jula, groep 3 
23 januari – Anna, groep 1-2A 
26 januari – Sverre, groep 1-2B 
26 januari – Pip, groep 4 
27 januari – Bram, groep 1-2B 
28 januari – Enzo, groep 1-2B 
28 januari – Lucas, groep 6 
31 januari – Noëlla, groep 1-2A 

  
Allemaal een hele fijne verjaardag! 



Oversteekparcours 
Op 18 november hebben de kanjers van groep 1 en 2 meegedaan met het oversteekparcours. Zij 
hebben een rondje bij school gelopen, door het park. Zij hebben geleerd over te steken bij een 
zebrapad, tussen geparkeerde auto’s door en gestopt voor het stoplicht. 
Wat viel iedereen goed op die dag! Met alle fluorescerende kleding waren zij niet te missen. 
Met extra dank aan alle hulpouders! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudervereniging: 

Ook voor ons als OV is het einde van het jaar weer in zicht. Normaal een erg drukke periode met 
activiteiten die veel tijd en voorbereiding kosten. Dit jaar kunnen de activiteiten gelukkig wel 
doorgaan, al is het in aangepaste vorm. We hebben, samen met de leerkrachten, ons uiterste best 
gedaan om er voor de kinderen weer leuke dagen van te maken. En met gepaste trots mogen we 
zeggen dat dat is gelukt! 

Begin december hebben de kinderen op school de Sint & zijn pieten op 
bezoek gehad. De kinderen in de onderbouw kregen een volle zak met 
cadeaus in de klas. Terwijl de oudste groepen genoten van alle mooie 
knutselwerken die ze voor elkaar hadden gemaakt. 

 

 

 

En ondanks dat de kerstvakantie ineens een week naar voren werd geschoven hebben we ook de 
kinderen voor de kerst nog wat extra’s kunnen geven. 

Donderdag stond er een goed gevulde tafel voor alle klassen klaar waar ze per klas de lekkernijen 
uit mochten komen kiezen 

 

 

 

 

 



Verder starten we het nieuwe jaar met een OV lid minder. Annemarie gaat de OV verlaten. We 
willen haar ook via deze weg bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. 

 

Dan rest ons voor nu alleen jullie nog hele fijne feestdagen te wensen. Volgend jaar gaan we met 
plezier weer verder voor alle activiteiten die nog komen gaan 

Namens de gehele Oudervereniging 

Agenda 
3 januari:  Persconferentie 
10 januari:  Eerste schooldag 2022 
18 januari:  Studiedag, kinderen 1 t/m 8 zijn vrij 
24 januari:  Start CITO toetsen 
27 januari:  Info-6 
 

 

 
 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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