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MR vergadering
Eindpresentatie MIK groep 5
Ouderbedankavond
Rapport mee
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
PO in Actie: staking! We starten een uur later…
Zomerfeest

Korfbal
Morgen, zaterdag 10 juni, doen we met 8 teams
van de Moespot mee aan het
schoolkorfbaltoernooi.
De eerste wedstrijden starten om 9.00 uur en
rond 15.00 uur is het toernooi voor iedereen
afgelopen. De ouderraad zorgt voor het drinken
en de frietjes.
Gelieve zo veel mogelijk met de fiets naar de
sportvelden te komen, i.v.m. een beperkt aantal
parkeerplaatsen.

Verder hebben we gesproken over ons knelpunt
van toezicht in de pauzes en de inzet van
ouderhulp hierbij.
Op basis van de input en feedback van de
aanwezige ouders willen we het toezicht tijdens
de pauze het nieuwe schooljaar heel strak neer
gaan zetten met hulp van alle ouders! Als iedere
ouder helpt kost het iedereen relatief weinig tijd
en kunnen wij de pauzes zo blijven continueren
dat de leerlingen de meeste ruimte houden om
optimaal te kunnen spelen.
Voor de zomervakantie krijgt u hier meer
informatie over.
(Uiteraard neemt bovenstaande niet weg dat
hulp in de pauzes tot de zomervakantie niet
nodig is..)

Stand van zaken formatie
Ouderavond
Op 31 mei hebben we met alle aanwezige
ouders een waardevolle ouderavond gehad.
Als school hebben we input gekregen rondom
kernwaarden sociale opbrengsten, wat we
meenemen ten aanzien van ons verbetertraject
en de keuzes die we daarbinnen gaan maken.
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Tijdens de studiedag van 29 mei zijn er heel veel
zaken die betrekking hebben op het nieuwe
schooljaar besproken. Een van die punten is de
formatie. De formatie hebben we bijna rond.
Op dit moment zijn we nog bezig met
gesprekken om de ruimte die juf Anja achter
laat op te vullen. De formatie-indeling moet
verder nog besproken worden in de MR. Deze
vergadering is aanstaande woensdag.

www.moespot-tiel.nl

De verwachting is dat we aan het eind van
volgende week onze plannen met u kunnen
delen. Heel even geduld dus nog...

PO in actie:
Het kan bijna niet missen dat u hier al ‘iets’ over
gehoord heeft; om op te komen voor goed
onderwijs en de voorwaarden om dat mogelijk
te maken komt het primair onderwijs (PO), het
basisonderwijs, in actie. Zie hieronder de flyer:

10 minuten gesprekken
Op donderdag 22 juni en dinsdag 27 juni zijn de
laatste 10 minuten gesprekken van dit
schooljaar. Net als de vorige keer willen we u
vragen om uzelf in te (laten) schrijven op de
hiervoor bestemde lijsten op school.
Aanstaande maandag zullen deze lijsten vanaf
de middag weer in de hal liggen!

In / uit de groep(en):
Spinnerdag in groep 4
Vandaag hebben in groep 4 alle lessen in het
teken gestaan van de ‘Fidget spinner’. Dit
speelgoed is op dit moment razend populair.
Door de leerkracht is hier heel slim op
ingespeeld, wat resulteerde in een optimale
betrokkenheid bij wat er geleerd moest worden!
Maarten en Lennard willen u hier graag over
informeren:
“Beste ouders,
Het was op 9 juni spinnerdag Het was heel leuk!
Het was een beetje een race tegen de spinner.
Met de gym gingen we een soort van spinner
tikkertje doen
En daarna gingen we rekenen met de spinner en
spelling met de spinner
En toen deden we een test met de spinner
En we gingen een boekje maken.”
Ook op obs De Moespot worden deze
uitgangspunten ondersteund!
Om politiek Den Haag duidelijk te maken dat het
menens is, doen wij mee aan de staking die is
afgekondigd op dinsdag 27 juni. Wij starten deze
dag een uur later, dus vanaf 9.30 uur. We zijn
ons bewust dat dit voor velen van u een
belasting zal zijn. Uit uw steun voor de actie of
eventuele onvrede omtrent problemen ten
aanzien van opvang deze ochtend gerust bij de
lokale en/of landelijk politiek, dan merken zij
ook vanaf die kant de impact van deze actie.
Wij sluiten ons in deze aan bij woorden van
woordvoerder van PO in Actie, Jan van de Ven:
“We willen het ouders niet lastig maken, maar
dit gaat juist hen en hun kinderen aan.”
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Les programmeren
Onze lees/mediacoach was gisteren op school
om in de groepen 6, 7 en 8 een les te geven over
programmeren.
www.moespot-tiel.nl

Programmeren is een van de onderdelen die
vallen onder ‘computational thinking’, wat weer
een onderdeel is van de 21ste eeuwse
vaardigheden. Dit sluit aan bij dee doelen die we
nastreven en valt binnen onze kernwaarden van
‘eigentijds’ onderwijs.

Instructie tandenpoetsen
Dinsdag 13 juni komen er twee tandartsen (in
opleiding) op school om in elke groep aandacht
te besteden aan goede mondhygiëne. Een
onderdeel hiervan zal in ieder geval ‘instructie
tandenpoetsen’ zijn.

Zomerfeest 2017
Zoals eerder aangekondigd….op 30 juni 2017 is
het weer zover: het zomerfeest van de
Moespot, ditmaal in het thema
“Onderwaterwereld”!
Wij als Ouderraad
hebben er al veel zin in
en tellen de weken af!
Het belooft weer een
echt spektakel te worden met leuke en
spannende activiteiten, lekker eten en drinken,
kortom een boel gezelligheid!
Maar… geen geslaagd zomerfeest zonder hulp
van ouders/verzorgers!
Ook wordt er weer een beroep gedaan op de
creativiteit en bakkunsten van de kinderen!
Wat verwachten we van jullie?
Intekenlijst
Vanaf afgelopen woensdag is er op de ramen
van groep 4 weer het schema te vinden met alle
activiteiten op het zomerfeest waar we hulp bij
nodig hebben. Wat/hoe laat/hoeveel personen
etc. vind je hier terug. Het gaat om zowel de
opbouw overdag en de afbouw ’s avonds als het
begeleiden van de activiteiten op het feest zelf.
Je kunt je naam in het schema schrijven.
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Schrijf je alsjeblieft (op tijd) in als je kunt/wil
helpen!
Benodigdheden
Denken jullie nog aan het maken van de
pastasalades? Geef je op! Or.moespot@opo-r.nl
Vergeet ook niet te denken aan oude knuffels
die we mogen gebruiken voor de aankleding.
Taartenwedstrijd
Ook dit jaar is er weer een taartenwedstrijd!
Hopelijk kunnen we weer genieten van mooie
en vooral smakelijke creaties. Hieronder de
spelregels:
- Voor de jurering telt originaliteit, verhaal en
presentatie.
- Tussen 16.45 – 17.00 uur, net voor aanvang
van het zomerfeest, dienen de taarten te
worden ingeleverd.
- Deelnemers stellen hun taart gratis ter
beschikking. Taartpunten worden daarna
verkocht.
- Aanmelden mag bijvoorbeeld ook als
team/duo (bijvoorbeeld oma & kleinzoon).
- Taarten mogen zowel zoet als hartig zijn.
- Zet je naam op de onderzijde van je taartbord
of -plateau.
Bijlage bij deze nieuwsbrief is het
inschrijfformulier om deel te nemen aan de
taartenwedstrijd, lever dit formulier uiterlijk 28
juni in via de Moespotappel! Tot de 30e juni!
Onderwatergroeten, de Ouderraad

Getekend door Frank Zondag
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