
 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

Wij zijn langzamerhand weer aan het einde van dit kalenderjaar 
gekomen. Nog twee dagen school en dan begint de welverdiende 
kerstvakantie. 
Gelukkig mogen wij dit jaar een aantal leuke activiteiten organiseren 
ter afsluiting van het kalenderjaar! 
Morgen beginnen wij met de Wintermarkt, die van 18.00 tot 20.00 
zal plaatsvinden. Wij doen er alles aan om deze activiteit buiten te 
laten plaatsvinden, maar zijn daar wel volledig afhankelijk van het 
weer.  
Mocht het weer niet meewerken, dan wordt de markt binnen 
gehouden. Het gaat altijd door! De kinderen hebben vele leuke 
dingen gemaakt, er zijn lekkere hapjes, een lekkere drankje, een 
loterij met mooie prijzen. Met z’n allen gaan wij er voor zorgen dat er 
mooi bedrag gedoneerd kan worden aan het goede doel: Stepping 
Stones in Cambodja! 
Donderdag is er een kerstontbijt. U heeft daarvoor de informatie al 
mogen ontvangen. Lekker met elkaar het jaar afsluiten.  
In het afgelopen jaar hebben wij weer heel goed samengewerkt met  
onze MR en OV. Samen kijken naar wat wel of niet mogelijk is. In alles 
met als uitgangspunt positivisme en niet negativisme. Heel veel dank 
hiervoor! 
Namens het gehele team wil ik u allen een hele leuke kerstvakantie 
toewensen, fijne dagen, een goed einde en een machtig begin en ik 
spreek de hoop uit dat het komende jaar ons allen heel veel goeds zal 
brengen.  
Bedankt voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar en tot gauw in het 
nieuwe jaar op de leukste school van Etten-Leur, De Toverlaars! 

 
 

Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 

 
 
 
 
 

 
 
INFO-5 20 december 2022 



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 
23 december – Jip, groep 1-2A 
23 december – Femke, groep 7 
24 december – Elise, groep 8 
24 december – Lana, groep 1-2B 
29 december – Quinty d.J., groep 8 
31 december – Nohad, groep 3 
 3 januari – Elisa, groep 4 
 3 januari – Niek, groep 8 
 4 januari – Maks, groep 5 
 5 januari – James, groep 1-2A 
 6 januari – Lieke, groep 1-2B 
11 januari – Levi, groep 8 
16 januari – Lou, groep 3 
18 januari – Lars, groep 6 
19 januari – Yilmaz, groep 8 
23 januari – Jula, groep 4 
23 januari – Anna, groep 1-2A 
26 januari – Sverre, groep 3 
26 januari – Pip, groep 5 
27 januari – Bram, groep 1-2B 
28 januari – Enzo, groep 1-2B 
28 januari – Lucas, groep 7 
31 januari – Noëlla, groep 3 

  
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Oudervereniging: 

Sinterklaas en zijn pieten zijn inmiddels weer terug naar Spanje. Gelukkig zijn ze dit jaar weer op 
De Toverlaars langskomen. Wat een feest was het weer! Eindelijk was er ook echt weer een 
Pietengym. De kinderen genoten er zichtbaar van.  

       

 
 
 



Van Sinterklaas gaan we door naar Kerst. Dit jaar is er een wintermarkt op school 
georganiseerd op woensdag 21 december van 18.00 tot 20.00 uur.  

Als het droog is, komt er op het schoolplein een sfeervolle markt.  

Bij regen, gaat de wintermarkt ook door, maar dan binnen in de school.  

Dit is toegankelijk voor een ieder die zin heeft om te 
komen.  

Er is namelijk voor elk wat wils: warme 
chocolademelk, gluhwein, door de kleuters gebakken 
koekjes (om te versieren), door de anderen kinderen 
gemaakte kerst-/winterknutsels, erwtensoep, door 
ouders gebakken hapjes, vers gebakken wafels, een 
springkussen, een fotogelegenheid, een loterij enz.  

Je kunt die avond een strippenkaart kopen d.m.v. een QR-code, maar gepast betalen is ook 
mogelijk. Maar niet aan alles zitten kosten verbonden!  

Je kunt dus ook komen zonder geld uit te geven. Uiteraard hopen we wel op een mooie opbrengst. 
De helft hiervan gaat namelijk naar het goede doel Stepping Stones in Cambodja, gekozen door 
de leerlingenraad. Zij richten zich op het bieden van gratis onderwijs van hoge kwaliteit en het 
verbeteren van de toegang tot zorginstellingen. 
 

Agenda 
21 december:    Wintermarkt van 18.00-20.00 
22 december:   Kerstontbijt 
23 december t/m 8 januari:  Kerstvakantie 
  3 januari:    Schoolhandbaltoernooi Groep 5 gemengd 
  4 januari:    Schoolhandbaltoernooi Groep 7 Meiden 
  9 januari:     Eerste schooldag 2023 
13 januari:    Leerlingenraad 
16 januari:    Start CITO toetsen 
26 januari:     Info-6 
 
Kanjer 
Wat is het verschil tussen PLAGEN en PESTEN ? 

Tijdens de Kanjerlessen, bij het buitenspelen maar ook thuis is deze vraag vaak het onderwerp van 
gesprek. Vaak wordt er bij het uitpraten gezegd dat het plagen was en dat het grappig bedoeld 
was, maar voor degene die geplaagd wordt, moet het wel van te voren duidelijk gemaakt worden 
dat het ook echt plagen is. Op school gebruiken we bij het uitpraten van akkefietjes altijd de 
“Smiley-kaart”. 

                                                 

 

  



*Wat is nou precies plagen ?                                                           

Plagen is uitdagen op een manier die beiden nog leuk vinden. Het stopt ook meteen als je er 
wat van zegt. ( stop ermee, ik vind het niet leuk wat je zegt of doet) 

*Wat is nou precies pesten? 

Pesten is op een oneerlijke manier steeds weer de ander onrecht aandoen. Bijvoorbeeld 
slaan, uitschelden, roddelen, buitensluiten, spullen kapot maken of wegnemen. We leren de 
kinderen om er wat van te zeggen. Gaat het door, dan loopt je erbij weg, je kijkt niet meer 
om.          

Houd het niet stil! Zeg het thuis tegen je ouders, tegen de leerkracht of tegen je “Maatje” op 
school.                                                                 

Als Kanjerschool maken we gebruik van het “Maatjes systeem”. In de klas hebben de kinderen 1 of 
meerdere “Maatjes”, dit is een andere ll. (meerdere) bij wie ze terecht kunnen als er iets naars 
gebeurt.          

Het “Maatje” helpt door samen wat anders te gaan doen, in de meeste gevallen is het dan weer 
goed. Blijft het doorgaan dan leren we dat ingrijpen door een volwassene echt nodig is. Vaak wordt 
het ook digitaal gedaan. Het beste wat je dan kunt doen is het laten zien aan je ouders(screen shot 
van laten maken)en als het in bijvoorbeeld een groepsapp gebeurt de ll. te blokkeren of zelf uit de 
groepsapp te stappen. 

Als er sprake is van pesten(fysiek of digitaal), moeten we samen zorgen dat het snel stopt. Hierbij 
gaat het om duidelijk begrenzen van ongewenst gedrag(van alle partijen) en het herstellen van het 
vertrouwen. Ieder gedrag, hoe ongewenst ook heeft een reden .                                                   
Daarbij zal de school altijd proberen om een oplossing te zoeken die goed is voor alle betrokkenen, 
om met respect te spreken over en met elkaar en om hierin samen met u als opvoeder het goede 
voorbeeld te geven.  Mocht u daarom merken dat uw kind thuis komt met signaleren of het idee 
hebben dat uw kind niet lekker in zijn(haar)vel zit, kom er mee naar school, dan gaan we samen 
kijken wat we kunnen doen. 

 
  

 



Bibliotheek 
Bruna-actie ‘Sparen voor je schoolbieb’  
 
Net als voorgaande jaren hebben we tijdens de Kinderboekenweek 
meegedaan aan de actie ‘sparen voor je schoolbieb’. Wat leuk dat 
veel kinderen thuis mogen genieten van een nieuw boek. Ook de 
schoolbibliotheek mocht weer aangevuld worden met nieuwe 
boeken. Het eindbedrag van deze succesvolle actie is €165,26. 
Hartelijk dank aan alle kinderen en (groot)ouders! We hebben 
Claudia van De Bruna op het Van Bergenplein verrast met een 
mooie bos bloemen. De kinderen zijn dol op de nieuwe boeken! 
 
Vriendelijke groet,  
Annemieke van Beek  
Leesconsulent Het Voortouw 
 
 
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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