24 april t/m 5 mei
11 mei
17 mei
31 mei

Meivakantie
Schoolfotograaf
Schoolreisjes groep 1 t/m 7
Ouderavond

Zwerfafval
Onze school doet mee aan de zwerfval
opruimactie rondom onze school en
omgeving. Woensdag was groep 3 aan de
beurt. De leerlingen zijn geïnformeerd over
het nut van deze actie, waarna ze een verhaal
hebben geschreven over wat ze allemaal
gevonden hebben en wat ze daarvan vonden.
De leerlingen vonden het erg leuk en
leerzaam.

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Woensdag 19 april
Week 19
Woensdag 10 mei
Week 21
Woensdag 24 mei
Week 23
Woensdag 7 juni
Week 26
Woensdag 28 juni

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16-10-‘17 t/m 20-10-‘17
25-12-‘17 t/m 05-01-‘17
26-02-‘18 t/m 02-03-‘18
02-04-‘18
23-04-‘18 t/m 04-05-‘18
10-05-‘18 t/m 11-05-‘18
21-05-‘18
16-07-‘18 t/m 24-8-‘18

Schoolfotograaf

Betreft wijk/buurt: Rauwenhof
Straten: Rondom de school;
Wadensteinlaan; Moespot
Wie?
Groep 3
Groep 4

Wanneer?
Week 14
Woensdag 5 april
Week 16
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De schoolfotograaf komt weer bij ons langs
en wel op donderdag 11 mei. Net als vorig
jaar zullen de foto’s genomen worden door
René Mathijsen.
Hij zal op deze dag naast de bekende
groepsfoto’s en pasfoto’s ook een “vrije
pose-foto” maken van ieder kind. Voor deze
laatste foto mogen de kinderen attributen
(zoals bijv. een skateboard of knuffel) van
thuis meenemen waarmee ze op de foto
willen.
www.moespot-

ICT
Dit kalenderjaar staan er verschillende
verbeteringen ten aanzien van ICT op het
programma. Wij willen zowel inhoudelijk als
op het gebied van hardware investeren.

(vb. vrije pose foto)

Ook kunnen er weer broer/zus foto’s worden
gemaakt. Wilt u hier gebruik van maken dan
kunt u na schooltijd zelf met uw kinderen bij
de schoolfotograaf langs gaan. Om een
indruk te krijgen van hoeveel mensen hier
gebruik van willen maken, willen we u vragen
om dit per mail aan Manon door te geven. Dit
kan op het volgende mailadres:
administratie.moespot@opo-r.nl onder
melding van de namen van uw kinderen die
hier op school zitten en hoeveel personen er
op de foto gaan. Wilt u dit voor 11 mei aan
ons doorgeven?! Wij zullen de ouders die
hier gebruik van willen maken per mail
verder informeren.

Creatieve duizendpoten gezocht
In het nieuwe schooljaar starten wij met drie
expressie rondes van drie weken. Zowel in de
onderbouw als in de bovenbouw. Dit
betekent dat de leerlingen
groepsdoorbrekend, gedurende drie lessen,
met één techniek bezig zijn. Wij zoeken
ouders, opa’s, oma’s, buren met talenten
voor bijvoorbeeld: koken, techniek, sport,
dans, textiele werkvormen etc.
Het eerste blok zal starten rond oktober.
Graag willen wij inventariseren wie ons
daarbij kan helpen en of de voorkeur uit gaat
naar de woensdagochtend of de
vrijdagmiddag.
U kunt dit doorgeven voor 1 juni 2017 aan:
Edwin, Lia en Marga.
Heeft u nog vragen of ideeën dan horen wij
deze graag.
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De eerste acties heeft u uiteraard al kunnen
zien; het gebruik van de 3D-printer is weer
nieuw leven in geblazen.
Binnenkort volgt er een nieuwe actie: in het
hele gebouw wordt er een
toekomstbestendig Wifi netwerk aangelegd.
Inhoudelijk wordt er op bestuursbureau
gewerkt aan een ICT beleidsplan, wat op
schoolniveau verder uitgewerkt zal worden.
Met name de inhoudelijke leerlijnen zijn als
vernieuwing interessant. Als team hebben we
besproken dat we hier actief mee aan de slag
willen. Dat betekent natuurlijk ook dat we
hardware-matig willen en zullen investeren.
Hier gaan we ons de komende tijd op
oriënteren.

Wereldoriëntatie
Het oriënteren op ICT in bovenstaand stukje
heeft ook een relatie met de vernieuwingen
die we door gaan voeren ten aanzien van de
wereld oriënterende vakken, vooral bekend
als ‘aardrijkskunde’, ‘geschiedenis’ en
‘natuur’.
Een werkgroep is de keuze aan het
voorbereiden voor een nieuwe methode.
Deze zal beter aansluiten bij het eigentijdse
onderwijs wat wij willen geven.
Daardoor zal het waarschijnlijk ook anders
zijn dat wat u en wij gewend zijn. Niet meer
standaard een tekst lezen en hier vragen over
maken, maar ook onderzoekende vragen
stellen of op een andere manier de geleerde
stof verwerken.
Binnenkort wordt er al een beetje
uitgeprobeerd in de klassen. We zijn
benieuwd of uw kind(eren) met enthousiaste
verhalen thuiskomt!
De leerlingenraad zal natuurlijk ook
meegenomen worden in dit proces om een
zo goed mogelijke keuze te maken.

www.moespot-tiel.nl

Deze avond willen we graag weten wat u nu
belangrijkst vindt van wat wij als school op
sociaal gebied zouden moeten nastreven.

OR

Ouderavond 31 mei 2017
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen
lezen dat we een ouderavond willen
organiseren die niet in de jaarkalender
vermeld staat. Bij deze de bevestiging dat
deze avond op 31 mei zal plaatsvinden!
We willen in ieder geval de volgende twee
onderwerpen met u als ouder/verzorger
bespreken:
-

Evaluatie/voortgang continurooster
Kernwaarden sociale opbrengsten

Een kleine twee jaar geleden is het
continurooster ingevoerd. Als ouder bent u in
de traject meegenomen en heeft een ruime
meerderheid van de ouders/verzorgers
aangegeven hier voorstander van te zijn. Nu
hier een poos mee gewerkt is willen wij
samen met u alle plussen en minnen van dit
continurooster, en onze organisatie +
gevolgen daarvan, op een rij zetten om dit
verder te verbeteren.
Het onderwerp ‘kernwaarden sociale
opbrengsten’ komt voort uit ons
verbeterpunt ‘Pedagogisch handelen’ wat in
ons jaarplan staat.
Dit verbeterpunt zelf is weer een afgeleide
van de uitkomst van de Kwaliteitsvragenlijst
2016, ook wel bekend als de
(ouder)tevredenheidspeiling. Hieruit kwam
naar voren dat de tevredenheid negatiever
dan voorheen werd beoordeeld op ‘de
pedagogische afstemming van de leerkracht
ten aanzien van de individuele
onderwijsbehoefte’.
Zie: rapportage Kwaliteitsvragenlijst 2016
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Op donderdag 13 april werd er Pasen gevierd
op school. Het was een gezellige en drukke
dag. 's Ochtends stond de paashaas de
kinderen al op te wachten bij de ingang,
natuurlijk had hij paaseitjes bij zich. De
kinderen werden tijdens de lunch
getrakteerd op een glaasje sap en een
lekkere koek in de vorm van een kuiken.
Daarna konden de kinderen van groep 3 t/m
groep 8 spulletjes verkopen op de
kindermarkt. Het weer werkte gelukkig mee
dus de kinderen konden lekker buiten zitten.
De kinderen van groep 1 en 2 konden onder
begeleiding over de markt lopen. Wilde je
niet naar de markt, geen probleem. In alle
klassen kon er worden geknutseld. Zo
werden er mooie paasbakjes, konijntjes en
kuikentjes geknutseld. Na de geslaagde dag
konden de kinderen lekker gaan genieten van
een lang Paasweekend.

De OR is druk bezig met de voorbereidingen
van het Zomerfeest. Dit jaar is het
Zomerfeest op vrijdag 30 juni tussen 17 uur
en 20 uur. Zet u deze datum alvast in uw
agenda? Mocht u die dag een uurtje over
hebben, wij zijn erg blij met uw hulp. In de
nieuwsbrieven volgt meer informatie over
het Zomerfeest.

www.moespot-tiel.nl

