
 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

 
 
Wij staan aan de vooravond van de meivakantie! Weer sluiten wij een 
periode af! Het blijft snel gaan! 
Van de week konden wij eindelijk weer ouders ontvangen bij een 
activiteit van onze kinderen; De Nederland Beurs van de groep 5 en 6 
werd massaal door u bezocht. Namens de kinderen heel hartelijk 
dank! Wat waren zij trots op hun presentaties en voorlichting aan u. 
Vandaag en gisteren de Koningsspelen en wat hebben wij geboft met 
het weer. De kinderen waren actief in de weer met alle spelletjes, die 
meneer Mitchell uitgezet had.  
Eén van de onderdelen was de sponsorloop. Ondanks het laat uitdelen 
van de QR-code is de tussenstand op het moment van schrijven: € 
1.244,25! Wat een fantastisch bedrag, wij worden er gewoon verlegen 
van! 
Dank u allemaal voor uw bijdrage. Wij gaan volgend jaar zeker hele 
leuke activiteiten ontwikkelen voor de kinderen tijdens het jubileum 
jaar! 
Wij blijven 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! 
Een hele leuke meivakantie, veel plezier met Koningsdag, de 
schoolteams veel succes met het schoolvoetbal en als u op vakantie 
gaat, een hele mooie en vooral veilige reis.  

 
Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 

 
 
 
 
 
  

 
 
INFO-9 22 april 2022 



      

Geboorte 
Op 31 maart is Juf Simone bevallen van een gezonde dochter, Lenne! Wij wensen de ouders heel 
veel geluk en plezier toe met hun dochter! 
 
Welkom 

In de afgelopen periode hebben wij Bas mogen verwelkomen op de Toverlaars, in groep 1-2B bij Juf 
Daniëlla en Juf Suzanne. 

Een hele leuke tijd op de Toverlaars! 

 

 
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 
23 april t/m 
8 mei:  Meivakantie 
27 april:  Koningsdag 
4 mei:  Dodenherdenking 
5 mei:  Bevrijdingsdag 
8 mei:  Moederdag 
16 mei:  LeerSaamdag Personeel 
   Vanaf 15.00 uur. 
25 mei:  Toverlaarsfeest rondom de school 
   Info-10 
26 mei:  Hemelvaartsdag 

 
Jarigen 

23 april – Juf Wilma 
25 april – Binck, groep 7 
28 april – Yara, groep 7 
30 april – Esmee, groep 1-2B 
30 april – Eva, groep 1-2B 
2 mei – Sophia, groep 4 
4 mei – Juf Karin 
6 mei – Fileine, groep8 
7 mei – Nadir, groep 1-2B 
11 mei – Maysa, groep 8 
12 mei – Sam, groep 1-2B 
14 mei – Kyano, groep 1-2B 
18 mei – Julan, groep 5 
20 mei – Yara, groep 4 
21 mei – Karim, groep 7 
22 mei – Lieke, groep 7 
23 mei – Danique, groep 7 
24 mei – Tom, groep 1-2B 
26 mei – Sebastiaan, groep 3 
27 mei – Phileine, groep 3 
31 mei – Adrian, groep 6 
31 mei – Weronika, groep 6 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 

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


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. 
 
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! 
 
Wijkvereniging 
 

We kunnen weer naar de disco!!! 
De kinderen van groep 3, 4 en 5 die wonen of naar school gaan in De Keen zijn als eerste aan de 
beurt op vrijdag 13 mei 2022. 
De disco begint om 19.00 uur en is om 20.00 uur afgelopen. Kinderen mogen niet alleen naar huis 
en moeten in de zaal opgehaald worden. 
De entree is € 2,00. Hiervoor krijgen de kinderen 3x ranja, 1x snoepzak en 1x chips. Er is geen 
losse verkoop verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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