
 
 

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

De eerste vakantie van dit kalenderjaar staat weer voor de boeg, de 
voorjaarsvakantie of eigenlijk in onze omgeving, de 

carnavalsvakantie.  

Afgelopen donderdag hebben wij eindelijk weer, na twee stille jaren, 
weer uitgebreid kunnen genieten van de carnavalsactiviteiten van 

onze school. Verderop in deze info zult u hier diverse foto’s van 
terugvinden.  

De carnavalsactiviteiten zullen vanaf vanavond wel in alle hevigheid 
losbarsten. Ik wens jullie allemaal hele fijne dagen met veel leut en 

plezier. 

 
In de afgelopen periode heeft u in de Etten-Leurse bode kunnen 

lezen dat wij een Gouden Label hebben mogen ontvangen voor 
Wetenschap & Techniek. Meneer Rob besteedt veel tijd aan het 

verbeteren van het W&T onderwijs en dit was een mooie 
waardering voor het vele werk! 

 

 

 

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 

 

Jubileum 
Op woensdag 5 april voeren wij onze jubileumvoorstelling, Magical Memories, op in de 

Nobelaer. ’s Middags om 15.00 uur en ’s avonds om 19.00 uur. 
Via de onderstaande link kunt u kaartjes kopen voor beide voorstellingen: 
https://www.denobelaer.nl/agenda/obs-de-toverlaars-11445 
 

Wij hopen u allen te zien! 
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Jarigen 
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 
27 februari – Juf Sanne 
3 maart  - Levi, groep 6 

4 maart - Luna, groep 1/2 B 
8 maart - Fien, groep 3 
10 maart - Tara, groep 1/2 A 
13 maart - Yarah, groep 6 

16 maart - Hidde, groep 4 
16 maart - Juf Jolanda 
16 maart - Sara, groep 7 
21 maart - Milosz, groep 8 

21 maart - Kyano, groep 1/2 A 
21 maart - Juf Moenja 
22 maart - Lisa, groep 1/2 B 
24 maart - Dawoed, groep 7 

24 maart - Juf Suzanne 
26 maart - Lev, groep 6 

28 maart - Lucas, groep 1/2 A   Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

Welkom 

In de afgelopen periode hebben wij Finn, in groep 1-2B, en Akram,  
in groep 3, mogen verwelkomen! Een hele leuke tijd op De Toverlaars! 

 

Oudervereniging: 
Op donderdag 16 februari hebben wij weer carnaval mogen vieren op school.  

Hier een foto impressie: 
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Agenda 
17 februari t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie 
27 februari:   Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
6 maart t/m 9 maart:  Oudergesprekken 
17 maart:    Leerlingenraad 
20 maart:    Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
     Start Lentekriebels 
22 maart:    Start Ramadan  
27 maart:    Theoretisch verkeersexamen groep 7 
30 maart:    Info-8      
31 maart:    Fietsparcours groep 2 t/m 6 
 
Oudergesprekken 
In de week van 6 maart vindt de volgende ronde oudergesprekken weer plaats. Op maandag 27 
februari gaat de gespreksplanner open voor gezinnen met meerdere kinderen en vanaf dinsdag 28 
februari voor iedereen. 
 
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 Toverlaars 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.  
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

 

 

076-5040287 

Namens het team, 
Meneer Paul 

www.obsdetoverlaars.nl 


