7 juli
21 augustus

12.00 uur Zomervakantie!
Start schooljaar

Buitenschoolse opvang
Gistermiddag hebben wij een telefoontje
gekregen dat er vanaf 21 augustus gestart
gaat worden met buitenschoolse opvang
door Kinderopvang KaKa!
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage
een brief waarin u informatie vindt over
KaKa, manier van werken, prijzen etc.

Blink
Afgelopen week hebben we als team, na een
intensief en gedegen keuzetraject, de knoop
doorgehakt ten aanzien van onze nieuw aan
te schaffen methode voor wereldoriëntatie
(natuur, aardrijkskunde en geschiedenis).
Wij gaan in het nieuwe schooljaar werken
met Blink Wereld – geïntegreerd!
Dit is een hele nieuwe methode die de
verschillende vakken in samenhang aanbiedt.
De leerlingen werken niet meer uit boeken;
er wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijke
software en veel constructieve opdrachten.
De verwachtingen zijn hoog gespannen!

alle groepen stonden mee te swingen met de
liedjes die de leerlingen ten gehore brachten.
's Avond was het echte werk. Alle ouders,
familieleden en vrienden waren van de partij
om de leerlingen van groep 8 te zien
schitteren. Het was een groots succes. De
leerlingen zongen en speelden vol overgave
en het publiek viel van de ene verbazing in de
andere. Na de musical (die werd afgesloten
met een staande ovatie) begon het officiële
gedeelte. Er werd afscheid genomen door
meester Edwin, die namens het team sprak,
en de leerlingen kregen allerlei presentjes
mee. Het was een geslaagde afscheidsavond.

Idem Dito
Afscheid groep 8
Afgelopen maandag was de eindmusical van
groep 8. Na maanden van tekst oefenen en
repeteren was het zover.
's Middags was eerst de opvoering voor alle
groepen. Deze werd als erg leuk ervaren en
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Op zondag 25 juni en woensdag 28 juni
waren er audities voor weer een musical van
idem dito. Deze musical is voor alle leerlingen
uit groep 7 en 8 van alle scholen uit de
gemeente Tiel. Hierbij moesten de leerlingen
van 2 scholen tegelijk auditie doen. Deze
auditie bestond uit zang, dans en spel. Er
www.moespot-tiel.nl

waren 8 kinderen van De Moespot die eraan
mee hebben gedaan. We moesten een lied
instuderen en dat bij de auditie gaan zingen.
Ook moesten we met een danslerares
allemaal bewegingsoefeningen doen. Daarna
was spel aan de beurt. We moesten onze
naam zeggen in twee emoties. Daarna was de
auditie klaar en moesten we allemaal op de
foto. En nu maar wachten op de
uitslag………….
Gemaakt door: Fieke en Lynn uit groep 7

Instrumentlessen en wijkorkest groep
6 t/m 8
In de bijlage zit een opgaveformulier voor
(ouders van) leerlingen uit de huidige groep 5
t/m 7. Hiermee kunt u zich inschrijven voor
de instrumentlessen en/of deelname aan het
wijkorkest. Het inschrijfformulier kan
ingeleverd worden bij de Plantage / Zinder.
De instrumentlessen zullen gegeven worden
bij Zinder (nieuw gebouw Plantage). Het
wijkorkest wordt ook komend schooljaar
weer bij ons op de Moespot georganiseerd.

Personele bezetting groep 1/2
Door nieuwe omstandigheden is er een
wijziging gekomen in de personele bezetting
van groep 1/2 voor in het nieuwe schooljaar.
Helaas is de afgelopen dagen duidelijk
geworden dat het voor juf Irene niet haalbaar
is om het nieuwe schooljaar voor de groep te
starten. Een geluk bij dit ongeluk is dat wij juf
Annemarieke, die dit jaar vanaf de
voorjaarsvakantie groep 1/2b heeft gehad,
bereid hebben gevonden om juf Irene te
vervangen.
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Uit de ouderraad
Wat was het een geweldig feest afgelopen
vrijdag!!!!
Het was gezellig druk, genoeg te doen en
lekker eten. Veel kinderen konden laten zien
dat ze al een beetje konden surfen op de
surfsimulator of springen op het
springkussen. Super snel glijden op de
buikschuifbaan. Er waren nog genoeg andere
leuke spelletjes, schat graven, blikken omver
spuiten. Meester Frank had voor prachtige
tekeningen gezorgd voor op de bingokaarten,
waarbij mooie prijzen konden worden
gewonnen. De innerlijke mens werd ook niet
vergeten. Broodjes bakken boven het vuur,
lekker poffertjes, pasta salade of toch maar
kibbeling met saus. De vers gebakken
platvissen (pizza) vlogen ook over de
toonbank. De mooie creaties van de
taartenwedstrijd waren ook zo uitgekocht.
Dit geslaagde zomerfeest was niet mogelijk
zonder de hulp van sterke vaders en
creatieve moeders , opa en oma's, de leden
van de scouting. Hopelijk kunnen we volgend
jaar weer op de hulp van ouders/verzorgers
rekenen.
De ouderraad wil graag Het Feestkasteel
Kledingverhuur bedanken voor de mooie
kostuums voor de ouderraad en teamleden.
In het nieuwe jaar zijn er een aantal
verschuivingen binnen de OR.
Na jaren lid te zijn geweest van de ouderraad
moeten we helaas afscheid nemen van Tine
en Ronald. Tine: ontzettend bedankt voor je
enthousiaste inzet de afgelopen jaren en de
levering van de mooie kostuums. Ronald:
bedankt voor je inzet en het regelen van de
boekhouding. Geen opdracht was te gek, je
liep net zo graag in kluskleding als in een
paashaas kostuum.
Frøken stopt in haar rol als secretaris.
Bedankt voor al je typwerk! Gelukkig blijf je
nog wel als lid binnen de OR.
www.moespot-tiel.nl

Mad Science
Op dinsdag 29 augustus komt Mad Science
met een interactieve show naar basisschool
de Moespot in Tiel!
Tijdens deze show staan de bouwskills van de
kinderen centraal. Daarna kunnen de
kinderen zich inschrijven voor de naschoolse
wetenschap & techniekcursus: Steengoed.
De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8
kruipen gedurende 4 weken in de huid van
een echte ingenieur!
De kinderen bouwen iedere les een ander
LEGO™-project, geïnspireerd door een
technisch thema.
De activiteiten vinden bij voldoende
aanmeldingen plaats in een lokaal op de
school.
Data van de cursus:

schrijven om te helpen met overblijven.
Hartstikke bedankt hiervoor!
Helaas hebben we nog niet van iedereen dit
schema terug. Wilt u dit alsnog invullen en na
de vakantie inleveren? Manon (administratie)
zal een schema maken voor de eerste twee
weken en die in de vakantie alvast delen. Op
basis van alle input zal er begin van
schooljaar 2017-2018 een jaarrooster
worden gemaakt voor de rest van het jaar.

Zomervakantie!
En dan is het schooljaar alweer om… wat is
het weer snel gegaan! En wat is er weer veel
geleerd! Zo is er weer een nieuwe lichting die
heeft leren lezen en schrijven, weet hoe
rekenen met breuken werkt of waar een
goede presentatie aan voldoet. Maar ook wat
bepaald gedrag met een ander doet, hoe je
iemand kunt helpen of hoe je een ruzie op
kunt lossen. En zo kunnen we nog wel even
doorgaan….. we zijn nooit uitgeleerd met
elkaar, dus gaan we hier het nieuwe
schooljaar weer gewoon mee verder. Maar
nu houden we eerst even vakantie. We
wensen iedereen een hele fijne tijd en hopen
iedereen in goede gezondheid weer te
mogen begroeten op 21 augustus!

dinsdag 03-10-2017
dinsdag 10-10-2017
dinsdag 24-10-2017
dinsdag 31-10-2017
Tijdstip: 14:45 tot 15:45 uur.
Inschrijven kan tot 13 september via
http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
Inschrijven voor 1 september 2017: de kosten
zijn voor 4 lessen € 47,50 per kind.
Inschrijven na 1 september 2017: de kosten
zijn voor 4 lessen € 49,50 per kind.

Bij goed (lees, droog) weer starten we op 21
augustus om 8.30 uur buiten en openen we
het schooljaar met elkaar. Als
ouder/verzorger bent u hierbij van harte
uitgenodigd. We verwachten dat dit
ongeveer een half uur duurt.

Overblijven in het nieuwe schooljaar
Al veel ouders hebben gereageerd op de brief
van deze week met het verzoek u in te
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