27 februari t/m 3
maart
10 maart
13 t/m 30 maart
20 t/m 24 maart

Voorjaarsvakantie
NL Doet
Project!
Schoolweek

NL Doet
Volgende week vrijdag, 10 maart, doen wij
mee met NL Doet! Het is onder andere de
bedoeling dat we belijning op het schoolplein
gaan aanbrengen voor een voetbal- en
hockeyveld. Verder wordt de zandbak weer
aangevuld met nieuw zand. Verder staat er
op het programma om een kar te maken voor
de buiten-speelmaterialen en een
boekenkast voor zwerfboeken. De
stilteruimte sauzen is nog even onder
voorbehoud.
Los van deze specifieke klussen willen we
vooral ook de school opruimen en
schoonmaken. Hiervoor kunnen we natuurlijk
altijd hulp gebruiken. Helpt u mee? Om een
beeld te krijgen van hoeveel mensen komen
helpen kunt u zich opgeven via deze link.
(Laat u niet afschrikken door tijden; een
uurtje helpen waarderen wij ook enorm!)

resultaten hiervan zijn meegenomen in het
rapport en besproken met u als ouder. Wij
willen zo transparant mogelijk zijn over deze
toetsen en zullen daarom deze scores ook
open zetten in het ouderportaal. Daarnaast
hebben we een nieuw kopje op onze website
geplaatst, namelijk ‘leerresultaten’. Een
onderdeel hiervan is de Ouderfolder Cito
(link), waarin wordt uitgelegd hoe u uitslagen
van deze toetsen kunt interpreteren.

Enquête Voortgezet Onderwijs

Cito toetsen
De afgelopen periode hebben alle leerlingen
van groep 2 t/m 8 Cito-toetsen gemaakt. De
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Voor de Universiteit van Tilburg (de Tias
Nimbas Business School) heeft Minke Knol
onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre
het voor Tiel goed is als er een tweede
middelbare school komt. Uit dit onderzoek is
naar voren gekomen dat er veel vraag is naar
keuze tussen twee scholen. De volgende stap
is helder krijgen wat de vraag van ouders en
hun kinderen precies is. Hiervoor heeft Minke

een enquête uitgezet voor de ouders van
groep 6, 7 en 8. Wilt u haar helpen? Klik dan
hier om deze enquête in te vullen.

Project ‘Menselijk lichaam’
Vanaf 13 maart starten wij weer met een
schoolbreed project. Het thema is dit jaar
‘Het menselijk lichaam’. Hiervoor zijn er al
leskisten geregeld en is er een gastspreker.
Via deze weg willen wij echter ook ouders die
in de gezondheidszorg werken oproepen om
ons hierbij, waar mogelijk te ondersteunen.
Wilt u ons wel helpen? Laat het weten aan juf
Lia (l.bosch@opo-r.nl) of meester Edwin
(e.dankaarts@opo-r.nl)

Vooraankondiging kosten schoolreis
Net als elk jaar staat ook dit jaar weer een
schoolreis gepland voor de leerlingen uit
groep 1 t/m 7 en wel op 17 mei 2017.
In tegenstelling tot voorgaande jaren ligt de
organisatie en financiële afhandeling bij
school in plaats van de Ouderraad.
Binnenkort krijgt u dan ook van ons een
verzoek tot betaling van de schoolreis. De
kosten zullen vergelijkbaar zijn met eerder,
maar zitten niet (deels) bij de ouderbijdrage
in. Het gaat dan ook niet om een vrijwillige
bijdrage.
Voor de midden- en bovenbouw zal het gaan
om een bedrag rond de € 30,- euro. Voor de
leerlingen uit groep 1 en 2 zal dit rond de €
15,- zijn zoals het nu lijkt.
Aangezien schoolreis op deze manier gezien
wordt als een onderdeel van ons
onderwijsaanbod, wordt er van uitgegaan dat
iedereen hier aan deelneemt. Mocht de
betaling een probleem zijn, kom gerust bij mij
(Erwin) langs.
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Even voorstellen
Met de ouders van de kleuterbouw heb ik al
kennis gemaakt, maar
ik wil me graag ook
aan jullie voorstellen.
Ik heet Annemarieke
Groebbé en werk sinds
maandag 20 februari
in groep 1 en 2. Na de
voorjaarsvakantie
hebben we i.p.v. van
één nu twee
kleutergroepen op
school, in de beide kleuterlokalen tegenover
het speellokaal.
Ik heb er erg veel zin in. De start deze week in
de groep van José en Jolanda verloopt heel
fijn. Ik heb van alle jaren dat ik in het
onderwijs werk bijna altijd kleutergroepen
gehad, in het basisonderwijs en speciaal
onderwijs.
Ik ben in de zomer van 1999 in de
Bommelerwaard komen wonen. Ik woon daar
samen met mijn man Ed, kat Ramses en 4
kippen. Naast mijn werk ontwerp ik tuinen en
dat was één van de redenen waarom we in
ons huis zijn komen wonen. We hebben van
een tuindroom een droomtuin gemaakt, en
ons huis helemaal verbouwd.
Naast tuinieren heb ik nog veel meer
hobby’s. Ik hou ook heel erg van fietsen,
lezen, koken & bakken (en opeten!), dingen
maken en knutselen.
Ik hoop op een fijne tijd op De Moespot. Ik
werk hier tot de zomervakantie en vind het
leuk jullie en jullie kinderen te ontmoeten.
Annemarieke

Tutor lezen
Het tutorlezen is erg leuk je kan kinderen
goed helpen. Ze leren daar erg veel van. Voor
de tutoren is het leuk om met kinderen te
lezen. Hoe vaker je met ze gaat lezen hoe
grotere band je met ze krijgt. Sommige
kinderen luisteren niet, dat is soms erg
vervelend. Best veel kinderen gaan na een 1
tot 2 jaar stoppen ze met tutorlezen, omdat
ze te goed waren. Het was erg leerzaam.
Mandy (groep 8)
www.moespot-

Voorleeswedstrijd

Verslag leerlingenraad

Voorleeswedstrijd
Op school was de voorleeswedstrijd erg
spannend, er waren veel goede kinderen.
Maar er kon maar 1 winnaar zijn. Die ging
door naar de regionale voorleeswedstrijd.
Ook daar was het erg spannend. Jammer
genoeg heb ik niet gewonnen. Het was erg
gezellig en er waren veel kinderen met leuke
en spannende boeken. Ze lazen allemaal
goed voor. De jury deed het heel goed maar
heel sloom een pauze van 15 min duurde
30/45 min, en een pauze van 30 min duurde
1 uur. Dat was erg irritant. Het zou ongeveer
2 uur duren maar het duurde 3 uur of langer.
Aan het einde kreeg je een klein leesboekje
dat je binnen 15 min uit kom lezen. De
winnaar kreeg ook een tas. Die ging door
naar de provincie finale en daar de winnaar
van gaat door naar de landelijke wedstrijd,
die komt ook op tv. En wint een beker. Het
was een leuke ervaring.
Groeten Kyra Venderbos

We hebben besproken over wat we met
vierhonderd euro van NL-doet gaan doen en
dat was nieuwe lijnen voor voetbal en
hockey, nieuw zand en daar een net over en
de moestuin schoonmaken met nieuwe
planten. Ook hadden we besproken waar we
heen gingen met schoolreis.
We hebben het thema van het zomerfeest
besproken. We gingen vragen in de klas voor
leuke ideeën. Met die ideeën gingen we naar
de leerlingenraad daar hebben we gekozen
voor “onderwater”. Ook gingen we voor het
zomerfeest leuke activiteiten verzinnen.
Zeker moesten we ook rekening houden met
de kleinere kinderen.
We gaan de volgende keer bespreken
wanneer je mag voetballen/hockey en waar.
En ook nog andere punten.
Wij vinden het leuk om in de leerlingenraad
te zitten om verschillende onderwerpen te
bespreken en mee te denken.

Disco

Groetjes leerlingenraad tot de volgende
nieuwsbrief

Vrijdag 10 februari was er een disco voor de
hele school. Dit jaar was het thema emoji’s.
Een paar dagen ervoor hing er een blad aan
de deur met een lijst en daar mocht je een
liedje op schrijven en dat hoorde je dan op de
disco. Sommige klassen maakte versieringen
en die werden opgehangen bij de disco. Er
waren veel dingen te doen tijdens de disco.
Zoals: een wit T-shirt versieren met stickers
en stiften, nagels lakken, haarspray in je haar
laten spuiten, dansen met de dochter van juf
Marga en een quiz met je eigen klas. Bij de
quiz was het de bedoeling dat je van een paar
emoji’s een woord maakte. Het T-shirt dat je
had versierd mocht je showen. Er was ook
een Moespot-bar waar je drinken kon halen.
Aan het einde van de disco ging je weer naar
de klas en werd je opgehaald.

Geschreven door Lynn en Marieke
Groep 7
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