29 mei
31 mei
5 juni
10 juni

Jaarstudiedag – leerlingen vrij
Ouderavond
Tweede Pinksterdag – leerlingen vrij
Korfbaltoernooi

Jaarstudiedag

Schoolreisjes

Vergeet u niet dat uw kind(eren) morgen vrij
zijn? Wij houden dan onze ‘Jaarstudiedag’;
een hele dag vergaderen over de indeling en
plannen voor het nieuwe schooljaar. Een
belangrijk onderdeel hiervan is natuurlijk de
formatie-indeling.
Ook willen we al zoveel mogelijk data
vastleggen, die ook voor u belangrijk zijn,
zoals studiedagen. Eéntje kunnen we alvast
verklappen: opening schooljaar 21 augustus
8.30 uur, komt u ook?

Ouderavond 31 mei 2017

Woensdag 17 mei
zijn de groepen 1
t/m 7 op schoolreis
geweest. Wat een
feest was het!
De groepen 1 en 2
waren naar
kinderboerderij ‘De
Boterbloem’, de
groepen 3 en 4 naar
‘Drievliet’ en de
groepen 5, 6 en 7
naar ‘Toverland’!

Bij deze nogmaals de reminder voor onze
ouderavond op 31 mei.
De onderwerpen die centraal staan zijn:
continu rooster en sociale opbrengsten

Naar wat wij hebben gezien en gehoord
hebben alle leerlingen een hele fijne dag
gehad.

We zullen om 19.30 uur starten en
verwachten om 21.30 af te kunnen ronden.
U komt toch ook?

Binnenkort vindt u foto’s hiervan het
afgeschermde deel van onze site!

Centrale Eindtoets (Cito groep 8)

In het nieuwe schooljaar starten we met drie
expressie rondes van drie weken. Zowel in de
onder- als in de bovenbouw. Dit betekent dat
de leerlingen groepsdoorbrekend, gedurende
drie lessen, met één techniek bezig zijn.

In de vorige nieuwsbrief stond dat de uitslag
van de Centrale Eindtoets binnen was. Zoals
gezegd; de leerlingen van De Moespot
hebben het prima gedaan! De hele groep
scoorde gemiddeld 535,3. Hiermee hebben
ze hoger gescoord dan het landelijke
gemiddelde (535,1) Jongens en meiden, we
zijn trots op wat jullie hebben laten zien!
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Creatieve duizendpoten gezocht!

Wij zijn nog op zoek naar 6 personen voor de
onderbouw en 4 personen voor de
bovenbouw die kunnen helpen bij bijv.
koken, techniek en/of textiele werkvormen.
www.moespot-tiel.nl

Het eerste blok is gepland op
woensdagochtend 27 september, 4 oktober
en 11 oktober, van 11.00 uur-12.00 uur.
U kunt zich opgeven bij : Edwin, Marga en
Lia.

Schoolkorfbal
Een aantal leerlingen heeft zich aangemeld
voor het korfbaltoernooi op 10 juni. Hier
gaan we op 2 juni nog voor trainen.
De leerlingen van de groepen 5, 7 en 8
spelen met een gewoon team en een
selectieteam.

Kangoeroewedstrijd
Een poosje geleden heeft iedereen de
mogelijkheid gehad om deel te nemen aan
wereldwijdewiskundewedstrijd
W4Kangoeroe. Vanuit obs De Moespot
deden hier 13 leerlingen aan mee, de
meesten alleen, enkelen als duo.
Afgelopen maandag kregen alle deelnemers
een attentie en een certificaat. De drie beste
deelnemers hebben daar bovenop ook nog
een prijs ontvangen.
Jesse H. (groep 7), Niek (groep 3) en ‘De
Powerboys (groep 5) van harte gefeliciteerd!

Komt u onze leerlingen (ook) aanmoedigen?

Uit de Ouderraad
De ouderraad is momenteel druk bezig met
de voorbereidingen van het Zomerfeest op
vrijdag 30 juni. De attracties zijn vastgelegd
en de catering is bijna rond.
Tijdens het zomerfeest is de hulp van
ouders/verzorgers onmisbaar. Hopelijk
kunnen we op een rekenen en helpt u een
uurtje mee tijdens het zomerfeest of tijdens
de op en afbouw. Dit jaar willen we graag ook
de hulp inroepen van een paar keuken
prinsen of prinsessen. Heeft u zin om een
pastasalade te maken, laat het ons weten op
or.moespot@opo-r.nl of zeg het tegen een
ouderraadslid. U krijgt de ingrediënten van
de ouderraad. Voor de decoratie van het
feest zijn we op zoek naar oude knuffels die
passen in het thema "Onderwaterwereld".
Dus heeft u een knuffel die weg mag, mogen
wij hem dan hebben?
Meer informatie over het zomerfeest volgt in
de komende nieuwsbrieven.
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www.moespot-tiel.nl

