
 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

 
 
Het is weer voorbij, die mooie zomer! 
Ik hoop dat jullie allemaal een heerlijke zomervakantie achter de rug 
hebben. Mocht je weggegaan zijn, dan  hoop ik dat alles goed is 
geweest en dat er met veel plezier genoten is! Voor de thuisblijvers 
was het, denk ik, ook net alsof je op vakantie was met het heerlijke 
zomerweer van de laatste weken. 
Wij staan, als team, weer te popelen van ongeduld om maandag weer 
lekker te starten met het schooljaar. Er gaat heel veel moois komen in 
het 25-jarig Jubileumjaar van onze prachtige school. 
Maandag zien wij graag alle kinderen op tijd aanwezig, zodat wij op 
een spetterende manier de start kunnen gaan beleven.  
Wij verzamelen met z’n allen op het plein. De leerkrachten zullen 
naar buiten komen om de kinderen te verwelkomen en wij gaan met 
alle groepen de ingang van de school binnen bij de groepen 1-2, daar 
waar ons logo bord hangt.  
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! 
Ik hoop op een heel prachtig schooljaar! 

 
Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 
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Peuterklas Victor de Verkenner 

Op maandag 5 september gaat De Toverlaars starten met een exclusieve peuterklas genaamd 
Victor de Verkenner. Deze peuterklas zal elke maandagochtend van 08.45 – 12.00 uur gaan 
draaien. 

Op de eerste dag zullen wij deze activiteit op een ludieke wijze starten om 09.00 uur! Onze 
bestuurder, de heer Johan van Knijff, en een speciale gast zullen aanwezig zijn.  
De ingang van de peuterklas is aan de Karnsberg, bij de oude kleuterklasingang van Juf Marijke en 
Juf Karin. Juf Annemieke en Juf Lotte zijn de verantwoordelijken van deze groep.  
 
Afvalproject 
In de laatste maanden voor de zomervakantie is er een project voorbereid, die op alle basisscholen 
in Etten-Leur uitgerold gaat worden. Onze groep 6 van vorig jaar heeft de uitrol mede positief 
beïnvloed en er voor gezorgd dat onze locatie op dinsdag 6 september de kick-off zal hebben. De 
kinderen van de huidige groep 6 krijgen een gastles, verzorgd door de organisatie en wij gaan ons 
beste doen om het hele project goed te laten starten. 
 
Gymtijden 
Vanaf dit jaar hebben wij alle gymtijden verlengd naar minimaal 45 minuten per les, om te voldoen 
aan de nieuwe wetgeving. Dit betekent dat de groep 8 op dinsdagochtend al om 08.20 uur op 
school verwacht wordt en dat groep 7 op vrijdagmiddag om 14.20 uur uit is.  
 

Agenda 
5 september: Spetterende opening Schooljaar 
   Opening Victor de Verkenner 
6 september: Kick-off Afvalproject Basisscholen 
9 september: Leerlingenraad 
15 september: Verzamelen oud Schoolmeubilair 
16 september: Inruimen nieuw Schoolmeubilair 
19 september: Informatieavond 
21 september: Culturele dag Groep 1-4 
   Rijksmuseumbezoek Groep 5-8 
22 september:  Mad Science 
28 september: Oversteekparcours 
29 september: Info-2 
 
Jarigen 
 
2 september – Alessia, groep 1-2B 
8 september – Reda, groep 4 
10 september – Suze, groep 7 
15 september – Bence, groep 7 
17 september – Jaylin, groep 7 
17 september – Tobias, groep 1-2B 
19 september – Rayane, groep 8 
20 september – Maud, groep 1-2A 
20 september – Fenna, groep 7 
24 september – Ferre, groep 1-2A 
27 september – Juf Fieke 
29 september – Karam, groep 3 
30 september – Vasilije, groep 5     Allemaal een hele fijne verjaardag! 



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! 

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. 
 
Personeel 
Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen wij melden, dat er een aantal nieuwe gezichten te 
zien zijn in onze school! 
Juf Lotte zal aanwezig zijn op maandag t/m donderdag. Zij zal op maandagochtend aanwezig zijn 
in de Victor de Verkenner groep en zij zal ook TAEL gaan doen voor onze school. 
Juf Marianne zal aanwezig zijn op vrijdag, waar zij ingezet gaat worden in de groep 2. 
Juf Ilona zal aanwezig zijn op maandag t/m donderdag. Zij vervangt meneer Johan tijdens zijn 
herstelperiode. 
Juf Wilma, Juf Sanne en Juf Simone zijn gelukkig weer aanwezig! Meneer Johan is goed 
herstellende van zijn operatie, het gaat heel goed met hem, maar hij zal enige tijd uit de running 
zijn. 

Leerlingenraad 
In de afgelopen periode is er in de groepen 4 t/m 7 gesproken over de nieuwe leerlingenraad, die 
vanaf het nieuwe schooljaar gaat starten. 
De leerlingen uit de genoemde groepen hebben nagedacht over het zich beschikbaar stellen als 
kandidaat en er is gewerkt aan een goede presentatie voor de groep om stemmen te werven. 
In de groepen zijn heuse stemmingen gehouden, waarbij vooral goed rekening gehouden is met het 
anoniem kunnen stemmen. 
Uiteindelijk is er de volgende uitslag: 
 
Groep 5: Suzi en Ellen 
Groep 6: Marouane en Mohammed 
Groep 7: Weronika en Suze 
Groep 8: Julia en Niek 
 
Alle gekozen leden, heel veel succes in het komende schooljaar! De vergaderdata staan in de 
nieuwe kalender, zodat ook ouders weten wanneer er weer een bijeenkomst is. 
 
Extra kindvrije studiedag 
Wij hebben besloten een extra kindvrije studiedag in te lassen op donderdag 6 april. Deze staat 
nog niet op de ouderkalender. Wilt u deze noteren! 

 

 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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