17 mei
22, 23 en 24 mei
25 en 26 mei
29 mei
30 mei
31 mei

Schoolreisjes groep 1 t/m 7
Kamp groep 8
Vrij
Jaarstudiedag – leerlingen vrij
Audit op school
Ouderavond
Iedereen heeft er reuze zin in en de
weerberichten die ik heb gehoord over
volgende week lijken goed. Alle ingrediënten
voor een geslaagde dag zijn er….

Vertrek Voorzitter College van
Bestuur OPO-R; Floris Dekker
Nog een paar nachtjes, dan is het zover!
Woensdag 17 mei gaan de groepen 1 t/m 7
op schoolreis.
De groepen 1 en 2 gaan naar kinderboerderij
‘De Boterbloem’, de groepen 3 en 4 gaan
naar ‘Drievliet’ en de groepen 5, 6 en 7 gaan
naar ‘Toverland’!
Alle leerlingen verzamelen om 8:30 uur in
hun eigen lokaal en lopen gezamenlijk naar
de parkeerplaats aan de Suze
Groenewegstraat (achter de Coöp). De
bussen vertrekken om 9:00 uur naar hun
bestemming.
In de brief die alle leerlingen hebben
meegekregen heeft u kunnen lezen wat er op
het programma en op het menu staat. Het is
de bedoeling dat u voor de groepen 3 t/m 7
zelf voor een tussendoortje (eten/drinken)
zorgt.
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Een poosje geleden heeft onze bestuurder,
Floris Dekker, te kennen gegeven dat hij de
stichting per 1 september gaat verlaten om
voor zichzelf te beginnen.
Floris is vanaf 2013 werkzaam binnen OPO-R
en heeft in die ruim vier jaren aan het roer
gestaan van veel positieve ontwikkelingen
zijn ingezet, waarbij OPO-R zich sterk heeft
ontwikkeld en er nu als stichting goed voor
staat.
Inmiddels is de werving- en
selectieprocedure gestart om te komen tot
de benoeming van een nieuwe bestuurder.
De eerste advertentie heeft u hiervoor al in
de Volkskrant en/of op LinkedIn kunnen zien.
(Voor LinkedIn gebruikers; delen wordt
gewaardeerd)
Wij houden u op de hoogte als er nieuwe
ontwikkelingen zijn die gedeeld kunnen
worden.
www.moespot-tiel.nl

Creatieve duizendpoten gezocht;
herhaalde oproep!
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!

Centrale Eindtoets (Cito groep 8)
Gisteren kregen we op school de uitslag van
de Centrale Eindtoets binnen. Vandaag
hebben alle leerlingen van groep 8 hun
uitslag (alvast) meegekregen naar huis. De
officiële papieren komen pas later, maar we
wilden hen dit niet onthouden.
De leerlingen van De Moespot hebben het
prima gedaan. Jongens en meiden, we zijn
trots op wat jullie hebben laten zien!

kind sportschoenen en iets te drinken mee te
geven.
De leerlingen van de groepen 5, 7 en 8 spelen
met een gewoon team en een selectieteam.
De selectie wordt tijdens de eerste training
bekend gemaakt.
Als u een team wil/kan helpen bij het trainen,
geef dit dan door aan Khalid el Hasnaoui
(groep 3) door te mailen naar
k.hasnaoui@opo-r.nl. We hebben nog vier
trainers nodig!
Alvast bedankt!

Subsidie muziek
Als school hebben wij een poos geleden een
subsidieaanvraag gedaan voor
‘kwaliteitsimpuls muziek’ bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Onlangs kwam het
bericht dat deze is toegekend! Dat houdt in
dat wij onze leerlijn MIK (Muziek in de Klas)
die we in samenwerking met De Plantage
hebben opgezet tot en met groep 6, de
komende 3 jaren met behulp van deze
subsidie kunnen uitbreiden naar de groepen
7 en 8.

Wat de officiële schoolscore is weten we nog
niet zeker, want dat heeft te maken met de
‘schoolgroep’ waar we inzitten. Zodra dit
bekend is laten we u het weten.

Schoolkorfbal

Ouderavond 31 mei 2017

Een aantal leerlingen heeft zich aangemeld
voor het korfbaltoernooi op 10 juni. Hier
gaan we op 19 mei en 2 juni voor trainen.
Deze trainingen worden op het korfbalveld
aan de BEETHOVENLAAN gegeven. De
trainingen beginnen om 15.00 uur en
eindigen om 16.00 uur. Vergeet niet om uw

Bij deze nog even een reminder voor onze
ouderavond op 31 mei.
De onderwerpen die centraal staan zijn:
continu rooster en sociale opbrengsten
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We zullen om 19.30 uur starten en
verwachten om 21.30 af te kunnen ronden.
U komt toch ook?
www.moespot-tiel.nl

