
 

 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

 
 
Het kalenderjaar 2022 loopt al weer heel snel naar zijn einde toe. In 
de komende weken komen er een aantal hele leuke activiteiten aan.  
Deze tijd kenmerkt zich vooral ook door retrospectie en reflectie. 
Retrospectie; wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar, hoe is 
alles verlopen en wat heb ik allemaal gedaan.  
Reflectie; hoe heb ik alles ervaren, wat was mijn deel in de 
activiteiten en wat staat er allemaal nog te wachten. 
Een hele leuke, actieve maand staat er voor de boeg. Wij beginnen 
natuurlijk met de intocht van Sinterklaas op 5 december en het feest 
daarom heen in de groepen met alle kinderen. Op 21 december staat 
de volgende grote jubileumactiviteit voor de deur: De Wintermarkt. 
Daarna gaan wij lekker genieten van de kerstvakantie. 
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! 
Een hele fijne december maand! 

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

De Victor de Verkenner peuterklas wordt goed bezocht door vele nieuwe toekomstige kinderen van 
De Toverlaars. Deze exclusieve peuterklas is een goede aanvulling aan onze school en zorgt voor 
een zachte landing van de kinderen bij de start van de kleuterperiode. De nauwe samenwerking met 
het kinderdagverblijf zorgt voor een goede rode draad en het zorgt het welzijn van de kinderen nog 
meer centraal komt te staan. 

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.  
 

 
       
Jarigen 
24 november –  Alex, groep 3 
25 november –  Sophia, groep 6 
27 november –  Xavi, groep 1/2A 
28 november –  Suzi, groep 4 
30 november –  Tess, groep 7 
2 december –  Josha, groep 1-2B 
14 december –  Pien, groep 5 
15 december –  Sylvain, groep 3 
16 december –  Jip v.L, groep 1-2A 
17 december –  Fleur, groep 6 
19 december –  Sepp, groep 4 
   Senn, groep 7  
23 december –  Jip B., groep 1-2A 
   Femke, groep 7 
24 december –  Lana, groep 1-2B 
   Elise, groep 8 
29 december –  Quinty d. J, groep 8 
31 december –  Nohad, groep 3 
 
 Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Agenda 
24 november: Info-4 
5 december:  Intocht Sinterklaas 
6 december:  Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 
16 december: Groep 8 rapport mee. 
21 december:  Wintermarkt 
22 december:  Info-5 
23 december:  Begin Kerstvakantie  
 
Welkom 
In de afgelopen periode hebben wij Renske mogen verwelkomen  
op onze school, zij zit in groep 1-2B!; 
Een hele leuke tijd op De Toverlaars! 
 

https://maken.wikiwijs.nl/105452/Introductie_week___Verlengde_Visserstraat
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Leerlingenraad 
Samenstelling Leerlingenraad Schooljaar 2022-2023: 
Groep 5: Suzi en Ellen 
Groep 6: Marouane en Mohammed 
Groep 7: Weronika en Suze 
Groep 8: Julia en Niek 
 
Tijdens de vorige vergadering heeft de leerlingenraad een voorstel gedaan betreffende het goede 
doel van de Wintermarkt. Dit is Stepping Stones geworden, een organisatie die in Cambodja direct 
werkt met kinderen en hun school.  
Wij houden u op de hoogte.  
 
Verkeer 
Kinderen vinden lopend of met de fiets naar school gaan gezelliger dan met de auto. 
Hoewel 95% van alle basisschoolkinderen niet verder dan vijf kilometer bij school 
vandaan woont, kiezen sommige ouders er toch voor om hun kind met de auto naar 
school te brengen. Best gek. Lopend en fietsend naar school moet weer normaal gaan 
worden en daarom presenteert Veilig Verkeer Nederland aan alle papa’s en mama’s 5 
voordelen!  

  
 Je maakt als ouder maar één keer de periode mee waarin je je kind naar school kunt brengen. Zo’n 
moment komt nooit meer terug. Integreer verkeerseducatie op een natuurlijke manier in je 
dagelijkse routine en onthoud waarom je lopend en fietsend naar school wil gaan.  
  
Voordelen van lopen of fietsen naar school  

1. Het is véél gezelliger  
Het is al gezegd, kinderen vinden zo’n ritje op de achterbank naar school eigenlijk helemaal niks. Veel liever 
gaan ze lopend of met de fiets naar school toe. Zie het als een kwaliteitsmomentje die jij en je hummel 
samen ervaren. Maar pas op! Deze periode is ook zo weer voorbij, want voordat je het weet zijn ze groot en 
willen ze niets liever dan alleen naar school toe gaan.  

2. Meer praktijkervaring  
Kinderen die met de auto naar school worden gebracht, leren minder over verkeer dan kinderen die lopend of 
met de fiets naar school komen. Dit terwijl praktijkervaring hard nodig is om uiteindelijk veilig aan het 
verkeer te kunnen deelnemen. Neem dus de tijd om samen te oefenen!  

3. Eerder zelfstandig  
Kinderen die weten hoe het verkeer werkt doordat zij vaak lopend of met de fiets naar school zijn gegaan, 
kunnen eerder zelfstandig naar school toe dan kinderen die deze ervaring niet hebben.   

4. Veilige schoolomgeving  
Uit gesprekken tussen VVN, scholen en gemeenten blijkt dat verkeersdrukte rondom scholen in veel plaatsen 
een probleem is. Auto’s waarmee kinderen worden gebracht, zorgen regelmatig voor onoverzichtelijke 
situaties en ongelukken. Op de fiets naar school maakt de buurt blijer.  
      5. Moeder natuur wordt er blij van  
Uiteraard. Ook moeder natuur vindt het leuk wanneer je de auto vaker laat staan en je kind lopend of fietsen 
naar brengt.  
  

Bron: VVN.nl  Lopend of fietsend naar school: 5 voordelen  
Namens de verkeerswerkgroep  
 



Nieuws vanuit de ov  
Er zijn heel veel reacties gekomen na onze oproep voor nieuwe leden in de 
oudervereniging.  
Daardoor zijn we nu met maar liefst 12 ouders. Daar zijn we enorm blij mee! 
Voor dit schooljaar hebben we dan ook voldoende leden.  
 
Er zijn ook ouders zie zich hebben aangemeld om mee te helpen met 
verschillende activiteiten. Zodra de werkgroep gaat starten ontvangt u een 
appje of een mail vanuit de OV waarin gevraagd wordt wanneer u kunt helpen 
en wat er mogelijk is. Bedankt alvast voor alle reacties!  
 
Op dit moment is de Sinterklaas werkgroep druk bezig om alles rondom de komst van de Sint en de 
Pieten zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij heeft al laten weten dat hij op 5 december een 
bezoek brengt aan De Toverlaars. Dat wordt vast weer een gezellig feest! U wordt via Parro op de 
hoogte gehouden over de invulling van deze dag. 
 
Ook de werkgroep Kerst staat te trappelen om samen met het team de kerstactiviteit te 
organiseren. Op woensdagavond 21 december staat er een sfeervolle Wintermarkt op het 
programma. Vlak voor de herfstvakantie is er al een mail uitgegaan waarin gevraagd werd om hulp 
bij de aankleding en het verzorgen van hapjes.  
 
Kortom, we kijken uit naar een aantal gezellige momenten aan het einde van 2022! 

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. 
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 testen uw kinderen niet bij klachten. 

 

 
Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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