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INFO

De Toverlaars

Info 5 - Januari 2020

Agenda
FEBRUARI
3-7. Adviesgesprekken gr 8.
6. GMR 19.30 uur, rapporten
mee
7. VVE ouders workshop
10-14. Oudergesprekken gr1-7
18. MR 20.00 uur
20. info 7, carnavalsmiddag
21. Studiedag team Kinderen
vrij
24 februari t/m 28 februari
voorjaarsvakantie

Jarig in februari
Juf Sanne
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HV Internos Kerstschoolhandbaltoernooi
In de kerstvakantie hebben verschillende teams van de school meegedaan met het
kerstschoolhandbaltoernooi in de gymzaal van Munnikenheide.
De avond voordat gr 3 & 4 moest spelen op 30 december waren er een aantal kinderen
ziek geworden. Door een goede communicatie onder de ouders hebben ze vervanging
weten te regelen op korte termijn.
Groep 3 & 4 waren gemengd en hebben erg goed gespeeld, er werd goed samengewerkt. Helaas waren veel andere teams te sterk voor ons. Toch 4de plaats behaald en
ook nog eens de Sportiviteit prijs!
Op donderdag 2 januari 2020 was het de beurt aan de teams van groep 6, zowel een
jongens als een meisjes team had zich ingeschreven. Het team van de meisjes bestond
uit groep 5 t/m 7. Er werd veel gescoord door de meiden, helaas was dit uiteindelijk
niet genoeg om bij de eerste 3 te komen.
De jongens hadden een erg moeilijk poule, veel handballers deden mee bij de andere
teams. De jongens hadden veel gescoord, helaas was dit ook niet genoeg om mee te
doen met de eerste plekken.
Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan, we zijn heel erg trots op de inzet en
sportiviteit van alle deelnemers!

Hieronder nog wat foto’s van de deelnemende kinderen / teams!
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Namens de Oudervereniging
Nieuw jaar, nieuw begin en nieuwe uitdagingen!
Laten we echter een beetje terugkijken naar het oude
jaar om te zien wat we hebben bereikt.
Schoolfotograaf, Sinterklaas en de Kerstborrel. Iedere
activiteit was een uitdaging om te organiseren, maar
het was leuk.

De Kerstborrel was een verrassing met een aantal
kerstliedjes die de kinderen hebben gezongen.
Met het oog daarop zijn we blij en dankbaar dat jullie
met velen zijn gekomen om die momenten samen met elkaar,
onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes,
door te brengen.
De feestdagen zijn toch voor gezelligheid, genieten
en veel plezier.
De voorbereidingen voor Carnaval zijn in volle gang.
Houdt u maar uw e-mail goed in de gaten en u krijgt
er binnenkort meer informatie over.
Kinderen zijn vaak aanwezig in de schoolbibliotheek
waar ze veel boeken van gebruiken. Bij de keuze
van boeken worden ze geholpen door juf Annemieke
van Beek. Ze heeft hulpouders nodig op dinsdag en donderdag vanaf 13:00 tot 15:00
uur. Mocht u haar een handje willen helpen, neemt u dan aub contact op, op het volgende e-mailadres: detoverlaars@stichtingleersaam.nl.

Table Stars The Battle
TTV Tanaka organiseert voor net zoals voorgaande jaren een tafeltennistoernooi in de
voorjaarsvakantie. Het inschrijfgeld is €1,00. Wil je meedoen? Lever dan het inschrijfstrook en het bijbehorende geld in een gesloten envelop voor uiterlijk maandag 10
februari in bij je leerkracht. Vergeet ook de handtekening van je ouders niet.
Je speelt zowel voor jezelf als voor de school, de school met de meeste punten wint de
scholenbeker! Voor jou zijn er ook mooie prijzen te winnen!
•

Groepen 5 en 6 spelen op donderdag 27 februari van 13.00-16.00 uur

•

Groep 7 speelt op vrijdag 28 februari van 10.00-13.00 uur

•

Groepen 8 spelen op vrijdag 28 februari van 14.00-17.00 uur

De prijsuitreiking is aansluitend aan het einde van de speeltijden van jou groep.
Het toernooi wordt gespeeld in de Tanakahal, van Genkstraat 20 te Etten-Leur.
We hopen jullie daar te zien, om de school te representeren en ook laten zien hoe goed
jij kan tafeltennissen!
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Vanuit de MR
Zoals bij U bekend, is er sinds de zomer van 2018 een probleem met de tegeltjes aan
de buitenkant van ons schoolgebouw 't Voortouw.
We hebben als MR steeds geïnformeerd bij de directie naar de stand van zaken. Ook
hebben we, als MR 'en GMR, een brief gestuurd naar de gemeente om het belang van
een veilige schoolomgeving en een spoedige voortgang te onderstrepen.
Het precieze probleem omtrent de tegeltjes is nu bekend. De bovenste verdieping is
fout geconstrueerd. De gemeente kan nu, via een procedure, op zoek naar een aannemer. Deze aannemer zal de tegeltjes van de bovenste verdieping verwijderen en de
buitengevel aldaar voorzien van een stuclaag. De andere tegels blijven en worden gereinigd. De voorlopige planning is dat komende zomer deze werkzaamheden klaar zullen zijn.
Als MR zullen we dit, uiteraard, scherp in de gaten houden en we houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Nieuw lid MR
Hallo ik ben Erwin Manders, de vader van Veerle Manders (groep 6) en Abel Manders
(groep4).
Samen met Renate en onze kinderen wonen we in de wijk Schoenmakershoek. Ik werk
als operations director voor een internationaal handelsbedrijf waarbij ik regelmatig naar
China reis.
Ik heb me aangemeld bij de MR om op meer betrokken te zijn bij school en wat hier
speelt. Vanuit onze ervaring op de vorige school van onze kinderen hebben we gezien
hoe belangrijk de interactie met school en bestuur is. IK wil graag bijdragen bij goed
onderwijs voor kinderen en een goede werkplek voor docenten.
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Overblijven op school
Mijn naam is Annemieke en ik ben werkzaam bij kober kinderopvang, locatie bso kameleon 2. Sinds dit schooljaar ben ik overblijf coördinator bij het voortouw, zo ook bij de
toverlaars. Samen met een groep vaste pedagogische medewerkers en een groep enthousiaste vrijwilligers verzorgen wij iedere week de tso. Iedere dag is anders en wij
passen onze rol aan in wat de kinderen nodig hebben; gezellig kletsen, spelen, helpen
met het oplossen van conflicten, hulp bij verzorging; we doen het allemaal graag om de
kinderen zo’n fijn mogelijke tijd te bieden bij de overblijf.
Spelen bij de overblijf
Bij de overblijf spelen we gezamenlijk iedere dag buiten. De groepen zijn op leeftijd verdeeld over de schoolpleinen. Groep 1 en 2 spelen bij de bso pleinen, groep 3 en 4 spelen op plein 1, de groepen 5 t/m 8 spelen op plein 2, 3 en 4. Sinds kort hebben we
speelgoedbakken met nieuw materiaal waar volop gebruik van wordt gemaakt. Springtouwen, paardentuigjes, sierlinten, bellenblaas, verschillende overgooi spellen, stoepkrijt, lichtgevende stuiterballen, brandweer- politiehelmen; naast de veel gebruikte
voetbalveldjes is er dus genoeg te doen. Gelukkig komt het maar heel weinig voor,
maar bij slecht weer blijven we binnen. We maken dan gebruik van de grote en de kleine gymzaal om een balspel te kunnen doen, dit is ook verdeeld op leeftijd. Daarnaast
worden er in verschillende lokalen activiteiten aangeboden; kleuren en tekenen, spelletjes, bouwen, just dance, film kijken etc. Kinderen geven bij hun vrijwilliger aan waar ze
dan willen gaan spelen. Sinds kort is er ook nieuw speelgoed voor het vrije spel van de
kinderen: barbies, poppen, autootjes, dino’s en dieren, dus ook bij het binnen spelen
hoeven ze zich niet te vervelen.
Mocht je vragen hebben of iets met ons willen delen, dan kan dit altijd via onderstaande
gegevens,
Groetjes Annemieke,
Overblijf coördinator het voortouw
overblijvenvoortouw@kober.nl
06-10934579
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Informatieavond Pleegzorg
Informatieavond over pleegzorg op dinsdag 28 januari in Etten-Leur
Pleegzorg zoekt verschillende pleeggezinnen voor kinderen die door omstandigheden
niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin.
Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via
school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin.
In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het aanbod van
beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig.
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en pleegzorg
combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Daarover gaat de informatieavond van Pleegzorg.
Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van pleegzorg informeert over de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen stellen en
vrijblijvend kennis maken met wat je als pleegouder kunt betekenen voor een kind dat
voor korte of lange tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn heel divers: alleenstaand,
met partner of met gezin, ook senioren en mensen die werken kunnen veel voor een
kind betekenen als pleegouder. Een groot huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat pleegouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen bieden.
Heb je interesse of wil je meer informatie over pleegzorg?
Kom naar de informatieavond op:
Dinsdag 28 januari van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop 19.45 uur)
Vergadercentrum oude Raadhuis
Markt 1
4875 CB Etten-Leur
Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom.
Wil je een informatiepakket ontvangen of je aanmelden voor de informatieavond, mail
dan naar pleegzorg@juzt.nl of bel 076-525 64 44.
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