
 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

 
 
De start van het nieuwe kalenderjaar ligt al weer bijna een maand 
achter ons! Wat gaat de tijd snel! 
Na de kerstvakantie zijn wij weer voortvarend gestart en het was 
goed om de kinderen weer in de school te hebben! Het gelach, 
rumoer, plezier en contact met elkaar! Het doet ons allen goed. 
Jammer genoeg zijn wij niet aan de greep van corona ontsnapt en 
moesten er, in de afgelopen week, twee groepen thuis blijven 
vanwege een groot aantal positieve corona tests bij kinderen en 
leerkrachten. In de komende week is alles hopelijk weer normaal. 
De beperkende maatregelen zijn enigszins versoepeld, maar in grote 
lijnen blijven de bekende maatregelen van kracht. Hier kunt u verder 
nog in het kort lezen wat zij inhouden. 
Dit kalenderjaar wordt ook een jaar met afscheid nemen van een 
aantal collega’s en daarna natuurlijk ook het verwelkomen van nieuwe 
personen binnen het schoolteam. 
Al met al blijven wij een dynamische school, 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 

 
 
 
 
 
  

 
 
INFO-6 28 januari 2022 



Coronamaatregelen 
Een aantal maatregelen zijn nog steeds van kracht: 
-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 
-zelftesten voor groep 6 t/m 8, bij voorkeur twee keer per week. De school verstrekt de tests. 
-bij twijfel graag contact opnemen 

 
Afscheid 

  In de komende maand gaan wij van twee collega’s afscheid nemen. Juf Nataschja gaat ons na  
  meer dan 22 jaar op de Toverlaars verlaten en gaat aan de slag op een basisschool in Breda,  
  Dirk van Veen.  
  Juf Angela gaat aan de slag op de Mytylschool in Roosendaal: 
 
  Beste ouders, 
 
  Na 21 jaar ga ik per 1 maart afscheid nemen van De Toverlaars. Vers van de opleiding mocht  
  ik aan de slag op de leukste school van Etten-Leur, gedurende de afgelopen jaren heb ik veel 
  geleerd en genoten van alle kinderen uit mijn klassen.  
  Zo’n vier jaar geleden kreeg ik de kans om aan de slag te gaan als intern begeleider en was  
  ik de juf van alle kinderen op school. Geheel onverwacht kwam er een leuke uitdaging op  
  mijn pad, een baan op de Mytylschool in Roosendaal.  
  Deze vorm van onderwijs is helemaal nieuw voor mij en ik heb dan ook besloten deze kans  
  te grijpen.  
  Donderdag 24 februari is mijn laatste werkdag op De Toverlaars. Bedankt voor de fijne tijd  
  die ik dankzij alle collega’s, ouders en kinderen op De Toverlaars heb gehad.   
 
Aan het einde van dit schooljaar zullen wij ook afscheid gaan nemen van Juf Karin, die aangegeven 
heeft dan te willen stoppen om dan lekker van haar pensioen te gaan genieten, samen met haar 
man. Heel jammer, maar wel heel begrijpelijk en zeker gegund.  
Al met al weer heel wat veranderingen! 
 
Welkom 

  Wij verwelkomen juf Kaylie! Juf Kaylie werkt vanaf begin 
  januari in de groepen 1-2. Zij volgt de opleiding tot onderwijsassistent en zal de komende  
  twee jaar bij ons haar opleiding combineren met werken op onze school! 

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 
28 januari – Enzo, groep 1-2B 
28 januari – Lucas, groep 6 
31 januari – Noëlla, groep 1-2A 
1 februari – Damla, groep 1-2A 
3 februari – Djewy, groep 1-2B 
5 februari – Isabelle, groep 3 
9 februari – Isa, groep 7 
9 februari – Evelien, groep 8 
10 februari – Nathan, groep 1-2A 
10 februari – Fabiënne, groep 5 
11 februari – Fee, groep 4 
12 februari – Hamza, groep 3 
16 februari – Julia, groep 7 
24 februari – Lano, groep 7 
24 februari – Nikki, groep 4 
25 februari – Safa, groep 1-2A 
26 februari – Ali, groep 3 
27 februari – Juf Sanne 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Oudervereniging: 

Ook wij als OV wensen jullie allemaal natuurlijk het allerbeste voor 2022! Wat fijn ook dat we na 3 
weekjes sluiting weer mochten beginnen! 
 
Wij zijn als OV dit jaar in gegaan met de instelling om te kijken in kansen en niet in 
onmogelijkheden. Dus de creatieve processen zijn al weer in volle gang! In diverse werkgroepjes 
zijn we aan het brainstormen en organiseren.  
 
Zo wordt de schoolreis dit jaar weer een onvergetelijke dag op school en ook carnaval gaat 
“gewoon” door. Onder de jongens en meiden van groep 8 is al een raad van elf gevormd en die 
staan te trappelen om dit jaar een kleurwedstrijd te beoordelen! Alle kinderen krijgen begin februari 
een kleurplaat mee naar huis. Deze mogen de kinderen uiterlijk 18 februari weer inleveren op 
school.  
Natuurlijk mag ook iedereen weer verkleed naar school komen  op 24 februari! Meer info over de 
dag zelf volgt nog via Parro. Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
 

 

 
 
 
 
Agenda 
28 januari:  Info-6 
  2 februari:  GMR 
  4 februari:  Groep 2 vrij 
17 februari: Studiedag Team, groep 1 t/m 8 vrij 
18 februari:  Rapport mee 
23 februari:  MR 
   Laatste werkdag Juf Nataschja 
24 februari: Info-7 
   Carnaval 
   Laatste werkdag Juf Angela 



Vervangingen 
Het vertrek van Juf Angela en Juf Nataschja zorgt er voor dat er een aantal vervangingen geregeld 
moeten gaan worden. 
 
Groep 3: Juf Tineke gaat samen met Juf Wilma groep 3 draaien. Juf Tineke zal op maandag en 
dinsdag groep 3 draaien en Juf Wilma de rest van de week. 
Groep 5: Juf Jantina zal op maandag, dinsdag en vrijdag de groep draaien en Juf Tineke zal dit op 
woensdag en donderdag doen. 
IB: Juf Dilys zal tot aan de zomervakantie als Interim-IB-er de functie van Juf Angela gaan 
invullen. Zij zal in de komende weken overdracht hebben, zodat alles soepel blijft lopen. Na de 
voorjaarsvakantie zal zij maandag, dinsdag en woensdag op de Toverlaars aanwezig zijn. 
 
Kanjer 
 

 
 “ EEN GELUKKIG NIEUW KANJER-JAAR ”  
 
Wat zijn we blij dat de scholen weer open zijn gegaan.                                     
Voor kinderen is het belangrijk dat aan verschillende behoeften voldaan wordt om te komen tot 
groei: 
-ze hebben klasgenootjes om zich heen nodig                                                  
-ze hebben hun vertrouwde schoolomgeving nodig                                   
-ze moeten kunnen spelen, kletsen en lachen met elkaar.                         
-ze leren het meeste van elkaar en in de omgang met elkaar                     
-ze zijn gebaat bij regelmaat en structuur en echt contact met elkaar evenals met de juffen en 
meesters.                                                                                                  
 
Dit zijn een aantal basisbehoeften die in feite voor elk mens belangrijk zijn (relatie, competentie, 
autonomie, status, zekerheid en eerlijkheid).        
Hier werken wij gericht aan tijdens de lessen van de Kanjertraining. Gedrag krijgt vorm in relatie 
met anderen. Dat gedrag kan dus verschillen, afhankelijk van de samenstelling van de groep 
mensen. Daarbij willen we graag in de Kanjertraining laten ervaren dat bij jezelf blijven (“de witte 
pet op hebben”) in combinatie kan met verschillende andere petten (kwaliteiten) en dat het 
verliezen van die witte pet voelt als geen vertrouwen meer hebben en niet meer jezelf kunnen zijn.              
Je slaat dan door in gedrag naar je valkuilen die voor jezelf of anderen niet meer prettig zijn. Dus 
doe als jezelf met de witte pet op.                 
De thema’s bij de Kanjertraining zijn onderverdeeld in vier groepen. 
  
Thema’s uit de Kanjertraining die aansluiten bij de behoeftes zijn: Persoonlijke ontwikkeling • 
Zelfbeeld (competentie) • Autonomie Emotionele ontwikkeling • Eerlijkheid • Duidelijkheid 
(zekerheid) Relationele ontwikkeling • Rekening houden met elkaar (relatie) Groepsontwikkeling • 
Status en zelfwaardering.   
                                   
  



Op de Toverlaars werken we met “De Smiley-kaart”,   
Elke ll. heeft deze kaart in zijn/haar kastje.  
Deze kaart gebruiken we om te bespreken waar het mis ging en  
hoe we dit moeten voorkomen of anders aan moeten pakken.  
Er wordt als het ware een spiegel voorgehouden.  
Na elke “langere” vakantie besteden we op school weer extra  
aandacht aan groepsvorming, samenwerking, een positief zelfbeeld  
en gezamenlijke verantwoordelijkheid (we zijn een groep en we  
helpen elkaar… niet apart maar samen!).  
We blikken terug op de afgelopen periode (de eerste periode tot  
aan de Kerstvakantie heette “De Gouden Weken”) en kijken vooruit.                                                                                              
 
 
De nieuwe periode “De Zilveren Weken” is meteen van start gegaan vanaf 10 januari 2022 en duurt 
tot aan de meivakantie.  
We herhalen de klassenregels die we aan het begin met elkaar afgesproken hebben;  
misschien zijn er regels die niet meer nodig zijn of die we juist willen toevoegen;  
we besteden veel aandacht aan activiteiten die het “wij-gevoel” versterken.  
Sfeer is belangrijk om je veilig en vertrouwd te voelen. Via de “Info doe-bladen” van de Kanjer en 
het nieuws uit de groepen houden we u op de hoogte van wat wij doen.                                                                                       
 
Mocht u vragen hebben of is er iets wat wij beslist moeten weten over u of uw kind dan kunt u ons 
altijd bereiken via een Parro/mailtje.                
 
Graag werken we weer met u als ouders samen, een goed contact vinden wij op De Toverlaars erg 
belangrijk. 
 
Met vriendelijke groeten namens 
het Team en de Kanjer-coördinator juf Fieke 
 
 
 

 

 
 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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