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MR vergadering 20.00 uur
OPO-R Studiedag deel II – collega scholen op bezoek!
Eindpresentatie MIK groep 5
Pietengym
Inleveren surprises bovenbouw
Sinterklaas viering

Schoolfruit
Op woensdag 9 november hebben de
jongens en meisjes op De Moespot voor het
eerst kunnen genieten van ‘Schoolfruit’. We
zijn gestart met heerlijke waspeen, peer en
appel. Deze week hadden de leerlingen
mandarijn, peer en pomelo! Erg gezond en
lekker allemaal.

pauze. Dit is mogelijk gemaakt door euschoolfruit, Vitamine & Zo.
Nieuwsgierig geworden? Surf naar
www.euschoolfruit.nl

Nationale schoollunch
Naast gezond fruit was er donderdag ook nog
eens een geheel verzorgde gezonde lunch op
school. Eigenlijk hoorde dit bij het ‘Nationale
schoolontbijt’, maar door een belangrijke
toets in groep 8 hebben we dit voor de
gehele school naar de middag gehaald.
Het was even wat improviseren wat bordjes
en bestek betreft (niet geleverd en niet
georganiseerd… oeps), maar dat mocht de
pret en smaak zeker niet bederven!
Met het resterende voedsel hebben wij de
voedselbank en dus ook nog heel wat andere
mensen blij mee kunnen maken.

OPO-R Studiedag:
Haal- en brengdagen deel I

Vanaf vorige week krijgen alle leerlingen 20
weken lang op woensdag, donderdag en
vrijdag een stuk groente of fruit tijdens de
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Afgelopen woensdag was deel I van de OPOR ‘Haal- en brengdagen..’
Een ieder van ons heeft zich vooraf
ingeschreven om bij een van onze collegascholen op bezoek te gaan om hier kennis te
halen en te brengen.

Hiervoor had elke school een ‘schoolfoto’
gemaakt waarin stond beschreven waar ze
goed in waren en waar ze nog wel input bij
konden gebruiken.
Het was voor het eerst dat collegiale
consultatie op zo’n grote schaal was
georganiseerd binnen onze stichting. En wat
kwam iedereen weer enthousiast terug! We
hebben heel veel goede en interessante
dingen gezien die we wellicht ook weer
kunnen toepassen in ons eigen onderwijs. Al
met al een zeer zinnige dag dus.

Meester Khalid op Montessori Parijsch

OPO-R Studiedag:
Haal en brengdagen deel II
Na de bezoeken van afgelopen woensdag
zullen wij aanstaande woensdag 23
november zelf bezocht worden. Deze dag
komen er 15 collega’s van andere scholen bij
ons kijken en zullen feedback geven op onze
leervragen en hopelijk kennis en/of ideeën
opdoen ten aanzien van andere zaken.
Ondanks dat we deze dag benaderen als een
gewone woensdag heeft dit altijd wel impact
op de normale gang van zaken. Zo zullen
deze dag veel extra ogen in de klas te vinden
zijn en zal er vanwege het bezoekschema er
hier en daar iets met tijden geschoven
worden.
Wij willen onze collega’s vooral laten zien
hoe we bezig zijn met Directe Instructie, het
werken vanuit doelen en de inzet van ICT.
Daarnaast laten we onze collega’s graag met
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ons meedenken hoe we differentiatie en
eigenaarschap verder kunnen vormgeven
middels doelgericht en vakoverstijgend
handelen. Ook zijn we benieuwd hoe ze de
werkwijze ten aanzien van onze nieuwe
methode STAAL vinden.

Bezetting groep 1/2
Afgelopen week hebben wij de
ouders/verzorgers van groep 1/2 het bericht
moeten brengen dat juf Annelies niet langer
haar invalwerkzaamheden voort zal zetten op
obs De Moespot.
Wij vinden het voor alle partijen en bovenal
voor de kinderen heel jammer dat dit zo is
gelopen.
Juf Annelies heeft de afgelopen weken haar
invalwerkzaamheden heel voortvarend
opgepakt. Zo was ze, in samenwerking de
ouders, in relatief korte tijd goed op de
hoogte van de verschillende onderwijs- en
ontwikkelbehoeftes van alle leerlingen en
werd hier meteen op ingespeeld. Ze zal zeker
gemist worden.
Ouders van groep 1/2 kunnen komende week
een uitnodiging tegemoet zien voor een extra
ouderavond hierover.

Eindpresentatie MIK groep 5
De laten de kinderen zien wat ze allemaal
eindpresentatie van MIK in groep 5 is op
donderdagmiddag 24 november om 13.00
uur. Daar geleerd hebben en dat is best veel!
Wij zijn in ieder geval al heel trots op ze!
De eindpresentatie is voor iedereen die graag
wil komen kijken. Locatie: de centrale hal in
school.

Schaaktoernooi
Woensdag 25 januari wordt het
Burgerweeshuis-schaaktoernooi voor
basisscholen georganiseerd in de grote hal
van de Moespot.

De Moespot wil ook graag met een team van
leerlingen deelnemen aan dit toernooi en
daarom gaan we schaaklessen organiseren.
Hiervoor zijn we op zoek naar één of twee
ouders die ons hiermee kunnen helpen
oefenen.
Het gaat om ongeveer 13 leerlingen en de
lessen vinden plaats op de woensdagen van
12.30 uur tot 14.00 uur in de stilteruimte van
onze school.
Heeft u zin en tijd om deze groep leerlingen
te begeleiden geef het door via de mail:
k.hasnaoui@opo-r.nl .
Alvast bedankt!

Schoolzwemmen
Op 16 november heeft de gemeenteraad
besloten om tot juli 2019 door te gaan met
de subsidie voor schoolzwemmen! Goed
bericht natuurlijk voor alle leerlingen die hier
van kunnen profiteren.
De handtekeningenactie van vorig jaar heeft
zeker aan dit besluit bijgedragen, dus dank u
wel hiervoor!
In het verlengde hiervan zijn wij benaderd
door omroep Gelderland om een reportage
over schoolzwemmen te maken. Wellicht dus
binnenkort meer hierover op de regionale
televisie!

Surprise tentoonstelling Sint
Op vrijdag 2 december willen wij, net zoals
vorig jaar, een tentoonstelling in gaan richten
met de surprises die alle kinderen gemaakt
hebben. Op vrijdag 2 december om 14.30 uur
zijn jullie dan van harte welkom om de
surprises met jullie kind te komen
bewonderen!
De surprises moeten dus op vrijdagochtend 2
december ingeleverd/afgegeven worden in
de concentratieruimte. Het leukste is dat de
surprises dan nog niet zichtbaar zijn. Stop ze
dus in een vuilniszak of leg er een doek over.
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Uit de OR
Wat was het gezellig afgelopen
maandagavond op school!
Een grote groep ouders en teamleden
hebben de school aangekleed in het
Sinterklaas thema. Bedankt allemaal voor
jullie hulp!
Het podium is een slaapkamer geworden en
overal op school is te zien dat Sinterklaas
weer in het land is. De ouderraad heeft ook al
even contact gehad met Sinterklaas en zijn
Pieten en natuurlijk komen ze op maandag 5
december langs op de Moespot. Dat belooft
weer een leuke ochtend te worden.
Voor degene die ook eens iets op school
willen doen, maar helaas afgelopen maandag
niet in de gelegenheid waren om te komen:
Op dinsdag 6 december wordt de school
omgetoverd in Kerstsferen! Exacte tijden
volgen in de volgende nieuwsbrief. De
kerstbomen zijn in ieder geval al besteld.
En wat de pietengym betreft: we hebben het
er nog eens over gehad met elkaar. 29
december vinden we toch iets te laat
worden, dus we gaan het naar voren halen.
29 november wordt de dag van de
pietengym! ;)

