11 oktober
13 oktober
14 oktober
17 t/m 21 oktober
8 en 10 november

MR vergadering (20.00 uur)
Boekenmarkt
Bezoek Rijksmuseum groep 7/8
Herfstvakantie
10 minutengesprekken

Start Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag was de start van de
Kinderboekenweek met als thema: “Voor
altijd jong!”
Om kwart voor negen zaten alle leerlingen en
een groep belangstellende ouders te kijken
naar een leuk toneelstuk, opgevoerd door
meester Frank en juf Irene: Een opa en oma
lazen op een leuke manier het sprookje van
de drie biggetjes voor. Dit werd afgesloten
met het liedje ‘Voor altijd jong’.

gesteld van €0,50. De kinderen mogen
maximaal 4 boeken kopen. Dit betekent dat u
uw kind maximaal 4 muntjes van €0,50 mee
geeft (gepast betalen). Maar voelt u zich niet
verplicht. Kinderen mogen maximaal 4
boeken verkopen en/of kopen, minder
boeken of minder geld mag ook. Na afloop
van de boekenmarkt kijkt de leerkracht met
de kinderen welke boeken verkocht zijn en
hoeveel geld ieder dus verdiend heeft.
Afgelopen jaar hebben we onze
schoolbibliotheek eens goed bekeken. Er
stonden veel oude en ook dubbele titels in.
Ook deze boeken zullen verkocht worden
tijdens de boekenmarkt voor €0,50. De
opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de
aanschaf van nieuwe titels voor de
schoolbibliotheek.

Bezoek Rijksmuseum groep 7/8

Op donderdag 13 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek ook weer gezamenlijk af
met een boekenmarkt. Alle kinderen mogen
op die dag maximaal 4 boeken van thuis
meenemen die ze willen verkopen. Deze
boeken worden uitgestald op hun tafel,
waarna alle kinderen van groep 1 t/m 8 rond
mogen lopen op zoek naar leuke boeken om
te kopen. Voor alle boeken is een vaste prijs
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Groep 7 en 8 maken vrijdag 14 oktober een
cultureel uitstapje met de bus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. Hier zullen de
leerlingen worden rondgeleid door gidsen die
alles zullen vertellen over het dagelijks leven
en de werken uit de Gouden Eeuw.
“Ze proeven de specerijen uit verre landen,
ruiken de geur van het atelier van een
meester-schilder, voelen de jurken van rijke
dames en aanschouwen de Nachtwacht van
Rembrandt.” Dat belooft dus een
interessante excursie te worden!

Leerlingenraad
Komende week gaan de stembussen open
voor de plaatselijke verkiezingen! We hebben
het dan niet over de gemeenteraad, maar
over onze eigen Moespot-leerlingenraad! De
kandidaten hebben een kleine twee weken
‘campagne’ kunnen voeren en na spannende
polls is de verwachting dat aanstaande
woensdag eindelijk bekend is wie zitting zal
nemen in dit belangrijke schoolorgaan.
Goed om te zien dat de stemgerechtigden
zich hebben verdiept in de kandidaten…

Door de komst van nieuwe mensen binnen
het team is dit besluit opnieuw op tafel
gekomen en blijkt dat dit niet voor iedereen
even goed werkt. Ook kwam ter sprake dat er
niet in alle groepen op dezelfde manier mee
omgegaan wordt. Dit zullen we intern verder
evalueren. Los van deze evaluatie en
eventuele aanpassing willen we wel
aangeven dat het echt de bedoeling is dat
deze app-groepen als éénrichtingsverkeer
gebruikt worden; Kort, urgent en op
groepsniveau.
We willen u vragen zich hier aan te houden.
Heeft u dus een vraag of opmerking voor de
leerkracht? Bij deze het verzoek dit
persoonlijk of via de mail te regelen. Het
mailadres is bij iedereen
voorletter.achternaam@opo-r.nl
(zie hiervoor ook onze website)
Namens het team: alvast bedankt!

“Doekoe” actie Coop
Helpt u ons sparen?
Van maandag 3 oktober 2016 tot zondag 13
november 2016 ontvangen Coop-klanten
Doekoe-munten bij aankoop van
geselecteerde producten van Arla Foods en
Unilever. Deze munten kunnen ze in de
winkel doneren aan scholen uit de buurt. De
scholen kunnen met de munten sport- en
spelmaterialen kopen, zoals voetballen,
springtouwen en stoepranden.
Hoe meer Doekoe, hoe groter het bedrag dat
de school ontvangt. In totaal verdeelt Coop
ruim € 200.000,- onder de deelnemende
scholen, met een minimaal bedrag van
€ 100,- per school.

App groepen
Vorig schooljaar zijn er, in het kader van
verbetering in de communicatie, appgroepen ingesteld. Dit was bedoeld om
urgente, zakelijke mededelingen vanuit de
leerkracht naar de ouders te kunnen sturen.
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Uit de OR
Even voorstellen:
Mijn naam is Karin
Burgers en sinds dit
schooljaar ben ik lid
van de Ouderraad van
de Moespot. Trotse
moeder van Floor, die
in groep 2 zit, en van
Lex, die 2,5 jaar is en al
staat te trappelen om
ook naar school te gaan.
Drie dagen per week werk ik op een
deurwaarderskantoor en in mijn vrije tijd doe
ik aan hardlopen en ga ik zoveel mogelijk
lekker op stap met de kinderen. Samen met
mijn partner Ferry kijk ik graag een
www.moespot-

spannende serie op tv of ga lekker uit eten.
Naar het theater gaan is ook favoriet bij het
hele gezin.
Sinds een paar weken zijn we verhuisd van
het centrum van Tiel naar de Hofstad
(Drumpt), en hoewel we nog volop in de
dozen zitten is het vanaf dag 1 genieten om
zo dichtbij school te wonen en lekker buiten
te kunnen spelen.
Als oud-leerling van de Moespot en
opgegroeid in deze wijk is de cirkel nu rond.
Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij
het reilen en zeilen van de school, voel me er
thuis. Vorig schooljaar heb ik een aantal keer
meegeholpen bij activiteiten en toen ik bij
het Jungle feest letterlijk en figuurlijk in de
keuken van de Ouderraad belandde tijdens
het smeren van apen-tosti’s was ik verkocht.
Zelf plaatsnemen in de Ouderraad was voor
mij dus een heel logische stap en ik hoop heel
wat jaartjes mijn bijdrage te kunnen leveren.
Mocht u als ouder vragen hebben over het
werk van de Ouderraad of met een leuk idee
rond lopen, spreek me dan gerust eens aan.
Er is ook altijd plaats voor meer enthousiaste
ouders en ik kan inmiddels uit eigen ervaring
zeggen dat u in een leuke groep mensen
terecht komt.
Op naar een bruisend en leerzaam schooljaar
voor iedereen en graag tot ziens!
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