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INFO

Agenda

Beste ouders, verzorgers,

4e Info

Het kalenderjaar loopt al weer bijna naar einde toe.
Nog een kleine drie weken tot de kerstvakantie en
daarna start 2021 heel snel.
De schoolfotograaf is net weer klaar of het
Sinterklaasfeest staat voor de deur en daarna gaan
wij in volle vaart door naar de Kerst.
Informatie over het vieren van beide feesten vindt u
hier in deze Info!

26 november
3 december

Bezoek Sinterklaas
4 december

Groep 2 vrij

7 december

MR

17 december

Kerstviering
5e Info

18 december

12.15 start

Kerstvakantie

Wij blijven u bedanken voor uw medewerking in het navolgen van
de diverse Corona maatregelen. Mocht u vragen of zorgen hebben,
blijf er niet mee lopen en neem contact met ons op. Het blijft
jammer dat u niet zo maar naar binnen kunt lopen, maar via de
Parro of via de mail kunt u ons altijd bereiken.
De digitale deur staat altijd voor u open. Een persoonlijk gesprek
kan ook, maar dan wel op afspraak. We werken graag met u samen
en staan u zo goed mogelijk te woord.
Met vriendelijk groet,
Paul van den Berg
Mondkapjes
Per 1 december zal er een verplichting opgelegd worden door de
regering voor publieke ruimtes. Wij hebben, als team, besloten om
dit vooruitlopend al te doen in de publieke ruimtes van het
Voortouw. Ons verzoek aan alle externe bezoekers om dit ook te
doen, wordt prachtig opgevolgd. Onze dank daarvoor! In de
groepen hoeft dit niet, tenzij de betrokken leerkracht dit zelf
prettiger vindt.
Tegeltjes
De tegeltjesaanpak zit in de laatste fase voor ons. De
tegels zijn verwijderd en de nieuwe lagen worden
zorgvuldig aangebracht. Wij hopen dat het hekwerk en
bouwmateriaal gauw verdwenen zal zijn en dat wij
weer gebruik mogen maken van onze eigen in- en
uitgang.

Sinterklaasfeest
Op donderdag 3 december is het zover en vieren wij het Sinterklaasfeest op onze school.
Vanwege het Coronavirus is er dit schooljaar geen grote intocht op het schoolplein.
Wij gaan er samen met de kinderen een hele gezellige dag van maken!
De groepen 1 t/m 5 gaan (per klas) op bezoek bij Sinterklaas. De groepen 1 t/m 4 gaan
(per klas) naar de Pietengym/disco in de grote gymzaal.
De groepen 5 t/m 8 hebben surprises gemaakt voor elkaar en hebben een gezellige dag in
hun eigen groep.
Bij zo’n feestelijke dag hoort natuurlijk wat lekkers, dit wordt door de OV verzorgd. De kinderen
hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Jarigen in November/December:
30 November: Tess, groep 5
3 December: Mees, groep 7
4 December: Lars, groep 7
5 December: Floor, groep 7
14 December: Pien, groep 3/4
15 December: Sylvain, Groep 1-2A
16 December: Jip, Groep 1-2A
19 December: Senn, Groep 5
21 December: Jamila, groep 7
21 December: Tobias, groep 7
23 December: Femke, groep 5
23 December: Jip, groep 1-2A
24 December: Elise, groep 6
29 December: Elyne, groep 7
30 December: Nohad, groep 1-2A
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag!
Kerstviering
Beste ouders,
Sinterklaas is nog in het land, maar wij zijn al bezig met de voorbereidingen voor het Kerstfeest.
Ondanks het coronavirus hebben we toch een gezellig programma kunnen samenstellen voor de
kinderen. Dit zal wel iets anders zijn dan u gewend bent.
Het Kerstfeest zal plaatsvinden op donderdag 17 december. Het is dit jaar niet mogelijk om een
kerstdiner te organiseren.
In plaats van een Kerstdiner ’s avonds hebben we dit jaar een gezellige lampionnenoptocht met
een kerstontbijt ‘s ochtends.
De kinderen vertrekken vanuit school in groepjes vanaf 7.50 uur. Vanaf 7.40 gaan de deuren van
de school open. De kinderen zijn gewoon om 15.15 uit.
Meer info volgt op 7 december per brief via parro.
Groetjes,
De Kerstwerkgroep.

MR

De MR wordt vertegenwoordigd door 3 leerkrachten en 3 ouders van de Toverlaars.
Als MR zijn we steeds betrokken bij de regels en afspraken omtrent Covid-19. Zodra er een
persconferentie is geweest volgt vaak een nieuw protocol met afspraken voor het onderwijs.
Deze afspraken/adviezen worden vertaald naar de Toverlaars.
De MR wordt hierbij betrokken en na het bespreken van het document volgt de instemming
hiervan. Het is zeer prettig dat teamleden en ouders dit samen kunnen doen. Hierdoor wordt er
op verschillende manieren naar zo’n protocol gekeken.
De bouwvakkers zijn druk bezig met het tegeltjes probleem aan ‘t Voortouw. Hierdoor heeft de
Toverlaars nu tijdelijk een andere in-en uitgang gekregen. Het viel niet mee om altijd voldoende
afstand te houden als volwassenen. Daarom is het goed dat er nu een extra uitgang is gecreëerd
voor groep 1 t/m 4. Er is zo meer ruimte ontstaan om toch anderhalve meter afstand te houden.
Het blijft nog even behelpen de aankomende periode, daarom blijft het belangrijk dat we samen
ons best doen om afstand te houden en om ruimte te zoeken om de kinderen op te halen.
In het voorjaar start er een verkiezing voor een nieuw ouderlid voor de MR. De termijn van een
ouder loopt af, zij stelt zich wel herkiesbaar maar we willen andere ouders ook de gelegenheid
geven om zich in te zetten voor de MR. T.z.t zult u van ons een brief ontvangen met meer
informatie hierover.
Namens de MR van de Toverlaars
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober stond het thema geschiedenis centraal.
Op Brede School Het Voortouw werden diverse activiteiten georganiseerd.
De actie ‘sparen voor de schoolbieb’ van de Bruna was wederom een succes.
Er is er voor een bedrag van € 87,95 aan nieuwe boeken aangeschaft.
Hartelijk dank aan alle kinderen en (groot)ouders!
De schoolbibliotheek in Brede School Het Voortouw heeft een actuele en gevarieerde collectie
waar de leerlingen uit kunnen kiezen. Zonder leuke boeken geen leesplezier!
Elke maandagmiddag ben ik aanwezig in de schoolbibliotheek voor het adviesmoment.
Leerlingen die daar behoefte aan hebben, help ik dan graag met het kiezen van een boek dat bij
hem of haar past.
Mocht u zelf vragen hebben over leesboeken voor uw kind(eren) dan mag u altijd contact met mij
opnemen via de leerkracht van uw kind(eren). Ik help u graag.
Vriendelijke groet,
Annemieke van Beek
Leesconsulent Brede School Het Voortouw

Oudervereniging
Helaas hebben er een aantal leden de ov verlaten, dat geeft in de huidige groep wat gaten.
Ben je enthousiast en heb je veel zin om te helpen?
Mail dan snel: ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl
De voorbereidingen voor sint en zijn pieten zijn bijna klaar
Al die blijde gezichtjes, dat is voor ons een mooi gebaar
Sint en piet hebben vast weer een leuk feestje bedacht
Wat in deze rare periode wel wat verzacht
Wij hopen dat we volgend jaar samen weer een leuke intocht kunnen verzorgen
En hebben we tegen die tijd minder corona zorgen.

De donkere dagen staan weer voor de deur
Op de Toverlaars geeft de ov ook daaraan kleur
Er staat dus weer iets leuks voor iedereen te wachten
Om dit corona proof te vieren kwamen we op andere gedachten
Alles over de kerstsfeer.
In de volgende Info leest u meer
Kanjernieuws
OBS De Toverlaars is een Kanjerschool, en daar zijn wij super trots op!
-Wij geven Kanjerlessen.
-Wij houden ons aan de
Kanjerafspraken.
-Wij begroetten elkaar met een
“box/ namasté/ elleboog”
in deze Coronatijd bij het
binnenkomen.
-Wij geven elkaar complimenten.
-Wij helpen mee aan het
vergroten van ieders
eigenwaarde.
-Wij werken aan een goede
groepsdynamiek.
-Wij bewaken de normen en
waarden.
-Wij verbeteren het contact
tussen ouders/school,
ouders/kind, kind/leerkracht en
kinderen onderling.

Het schooljaar 2020-2021 is alweer in volle gang, alle groepen zijn volop bezig met de
Kanjerlessen, de petten/posters in alle groepen zijn gecontroleerd en de eerste vragenlijsten van
KanVAS zijn vanaf week 44 ingevuld.
De Sociale Veiligheidslijst wordt ook bekeken door de inspectie om te waarborgen dat de speel/leeromgeving voor Uw kind veilig is.
Op deze wijze wordt het welzijn van Uw zoon/dochter nauwkeurig in de gaten gehouden.
Na het invullen van alle lijsten wordt alles bekeken en besproken door de IB-er en de
Kanjercoördinator. In de groepsgesprekken, die daarna volgen worden opvallende zaken
besproken. Hierna wordt U als ouder meteen op de hoogte gebracht wat er speelt en hoe we
eventuele opvallende zaken samen kunnen oplossen.
Voorop staat altijd dat school een fijne en veilige leer-/speelgemeenschap is voor Uw
zoon/dochter. Goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij erg belangrijk,
zeker in deze periode van elkaar minder vaak zien.
U kunt ons altijd via de Parro /Mail bereiken zodat we z.s.m. een afspraak kunnen inplannen.
Groeten van jullie Kanjercoördinator juf Fieke

Voor nu wensen wij u een fijn weekend. Tot maandag!

p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl
076-5040287
www.toverlaars.nl

