
 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer bijna voorbij! Dit jaar 
gelukkig niet met dezelfde start als vorig jaar, alles is weer enigszins 
normaal. 
Nog even en alle carnavalsactiviteiten zullen losbarsten. Het mag weer 
en ik denk dat menigeen hier echt naar uitkijkt! Ik wens jullie allemaal 
hele fijne dagen met veel leut en plezier. 
In december hebben wij onze Wintermarkt gehouden en die was 
uitermate succesvol. Wat heeft u de markt in grote getalen bezocht! 
Dank daarvoor! De weersgoden waren ons gunstig gezind tijdens het 
evenement en dat heeft zeker bijgedragen aan de feestvreugde. 
Wij zijn heel trots op het uiteindelijke resultaat: € 543,00 voor ons 
goede doel: Stepping Stones in Cambodja! 
Volgende week zal de leerlingenraad gevraagd worden en mooie 
cheque te maken, zodat wij hier ook een mooi persmoment van 
kunnen maken.  
Zoals altijd heel erg bedankt voor uw vertrouwen in onze school en 
ons team. Samen doen wij ons beste om uw kinderen een heerlijke 
schooltijd te bezorgen op de leukste school van Etten-Leur, De 
Toverlaars! 

 
 

Paul van den Berg 
Directeur OBS 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. 

 
  

 
 
INFO-6 27 januari 2023 



Jarigen 
27 januari – Bram, groep 1-2B 
28 januari – Enzo, groep 1-2B 
28 januari – Lucas, groep 7 
31 januari – Noëlla, groep 3 
1 februari – Damla, groep 3 
3 februari – Djewy, groep 1/2 B 
5 februari – Isabel, groep 4 
9 februari – Isa, groep 8 
10 februari – Lima, groep 6 
    Nathan, groep 1/2 A 
       Fabiënne, groep 6 
11 februari – Fee, groep 5 
12 februari – Hamza, groep 4 
16 februari – Julia, groep 8 
17 februari – Dex, groep 1/2 A 
24 februari – Lano, groep 7 
    Nikki, groep 5 
25 februari – Safa, groep 1/2 A 
26 februari – Ali, groep 4 

  
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

Welkom 
In de afgelopen periode hebben wij Mila en Elijah, in groep 1-2A, en Youp,  
in groep 1-2B, mogen verwelkomen  
Een hele leuke tijd op De Toverlaars! 
 
Oudervereniging: 

 

 
Inmiddels lijkt de kerst al weer even geleden, maar genieten wij nog na van de druk bezochte 
wintermarkt. 
Wat hadden alle klassen hun best gedaan op de diverse knutselwerken en wat was de markt leuk, 
knus & gezellig opgezet. 
Fijn dat deze ook door u, als ouder, goed bezocht is. 
 
Inmiddels zijn wij al weer druk in de voorbereidingen voor het volgende feest. 
Op donderdag 16 februari staat het carnavalsfeest op school op het programma. 

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


De uitnodiging om in te schrijven voor de optocht zijn inmiddels verzonden. Het zou leuk zijn als u 
als ouders in grote getallen komt kijken die ochtend. 
We gaan er voor de kinderen een leuke feestdag van maken. 

 
Om al deze leuke activiteiten te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage.  
Mocht het betalen hiervan er bij ingeschoten of nog niet van gekomen zijn, willen wij u vragen dit 
alsnog te doen. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL42 INGB 0008320506 t.n.v. Oudervereniging OBS De 
Toverlaars. 
Het jaarbedrag is vastgesteld op € 40,- per kind. Mocht u dit niet in 1x kunnen betalen, dan mag 
het ook in delen over gemaakt worden. 
 
Verkeerswerkgroep 
 
 

  Zet dat licht aan! 
Daar sta ik dan. In het donker en in de stromende regen 
probeer ik de koplamp van een fiets te schroeven. Het is de 
fiets van mijn zoon die net weg wil rijden, maar ik zie net op 
tijd dat zijn licht niet aanstaat. “Ja, dat wilde ik nog zeggen, de 
batterijen zijn op denk ik.” Zucht, ja zo gaat dat. De meeste 
16-jarigen denken korte termijn en deze dus ook.  
“Maar ik moet gaan pap, dus dat kan wel een andere keer.” 
 
No way natuurlijk, die batterijen heb ik zo vervangen. En ja 
hoor, 3 minuten later is hij op weg. Mét verlichting.  
 
Zou het aan mijn leeftijd liggen dat ik hier veel meer op let?  
Ik weet dat de autorijscholen de studenten leren om rekening te houden met de 
ondoordachte acties van sommige fietsers. En ik wil niet dat mijn kind zo’n fietser 
gaat zijn. Ook ik heb een aantal keer een fietser zonder licht met donkere kleding 
bijna op mijn motorkap gehad. Je ziet ze niet en je schrikt je rot. 
 

Nee, de verantwoordelijkheid voor 
fiets en verlichting kun je eigenlijk 
niet overlaten aan pubers en tieners.  
En aan sommige volwassenen ook 
niet. 
 
Je snapt het denk ik wel. Wees 
verstandig en check de fiets(en) thuis 
op tijd.  
Veilig uit en veilig thuis! 
 
  



Agenda 
27 januari:     Info-6      
6, 7, 8 februari:   Adviesgesprekken groep 8   
15 februari:   Rapport mee, groep 3 t/m 7 
16 februari:   Carnavalsfeest 
     Info-7 
17 februari t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie 
 

 
Wetenschap en Techniek 
Als Toverlaars zijn wij heel trots dat wij als school onlangs zijn beloond met het eerste Techniek 
label in de gemeente Etten-Leur en wel met een gouden label. Het is een prachtige beloning 
voor al het werk dat Meneer Rob heeft gedaan om het vak, Wetenschap en Techniek, te 
enthousiasmeren in alle groepen. Wij gaan zeker door! 
 
Hoofdluis 
Na onze oproep in de laatste Info hebben een aantal ouders zich aangemeld om als 
luizenpluismoeder/vader te helpen. Mocht u zich willen aanmelden, neem dan aub contact op met 
de leerkracht van uw kind(eren). 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

 

 

 
076-5040287 

Namens het team, 
Meneer Paul 
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