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29 augustus
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4 september
12 september
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14 september

Start schooljaar!
Show Mad Science
Afscheid Floris Dekker (Voorzitter College van Bestuur OPO-R)
Groep 1/2 vrij!
Informatieavond
Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Studiedag team: alle leerlingen vrij!
Omgekeerde 10 minuten gesprekken

Start schooljaar
Nog drie dagen en dan zit de zomervakantie
er weer op. We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad!
Maandag starten we het schooljaar, bij droog
weer, buiten. Vanwege een gezamenlijke,
feestelijk start om 8.30 uur is er geen inloop
vooraf. Vanaf 8.15 uur zal er wel toezicht zijn
op het plein.
Als ouder/verzorger bent u natuurlijk ook van
harte uitgenodigd om bij de opening van het
schooljaar aanwezig te zijn. De verwachting is
dat dit tot ongeveer 8.45 - uur zal duren,
daarna gaan alle leerlingen naar hun eigen
lokaal.
Wij hebben er weer zin in! Tot maandag!?

weken. Hierop heeft u kunnen zien dat
helaas nog niet voor iedere groep hulp is bij
het overblijven. Ook nog niet iedereen heeft
het formulier van voor de vakantie
ingeleverd. Vriendelijk doch dringend verzoek
om dit alsnog te doen. Ook wanneer u niet
kunt/wilt helpen overblijven dit graag
aangeven. In de bijlage vindt u nogmaals het
formulier. Alvast bedankt!

Informatieavond
Op 4 september staat de jaarlijkse
informatieavond gepland. Op basis van
reacties en de evaluatie bleek de opzet van
vorig jaar over het algemeen in goede aarde
te vallen. Wij hebben er daarom voor
gekozen om grotendeels dezelfde werkwijze
aan te houden, waarbij uw eigen kind u
wegwijs maakt in zijn/haar klas. De leerkracht
is er uiteraard voor de relevante
groepsinformatie en vragen. Noteert u dus
alvast deze datum! Over de exacte indeling
en tijden krijgt u nog bericht.

Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Als het goed is heeft u van Manon
(administratie) het overblijfrooster met
ouderhulp ontvangen voor de eerste twee

Dit schooljaar willen we graag aan het begin
van het schooljaar met u in gesprek over uw
kind(eren) middels de zogenoemde
‘omgekeerde 10 minuten gesprekken’.
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Overblijf

Tijdens deze gesprekken kunt u kennis maken
met de leerkracht van uw kind en willen we
vooral u de mogelijkheid bieden om aan te
geven wat uw kind nodig heeft om zich zo
optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen op
school. U kent uw kind(eren) tenslotte het
beste en daar maken wij, waar mogelijk,
graag gebruik van. Met behulp van deze
gesprekken hopen wij een nog betere
afstemming tussen school en thuis te
creëren.
Deze gesprekken staan gepland op 12 en 14
september. Vanaf week 35 (tweede
schoolweek) zullen hiervoor intekenlijsten
liggen in de centrale hal. Verzoek om uzelf
hiervoor in te schrijven.

Mad Science
Ook dit jaar komt Mad Science weer twee
keer een show geven op De Moespot! Vorig
jaar hebben de leerlingen hier met open
mond naar zitten kijken. Leerlingen van de
midden-/bovenbouw kunnen zich voor hun
naschools aanbod aanmelden.
De activiteiten vinden bij voldoende
aanmeldingen plaats in een lokaal op de
school.
Data van de cursus:
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.
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Komend schooljaar zal de nieuwsbrief iets
minder frequent verschijnen dan u gewend
bent. In plaats van om de week, staat de
nieuwsbrief nu eens per drie weken op de
woensdag gepland. Uiteraard zullen we u
tijdig blijven informeren bij nieuwe
ontwikkelingen. Mochten er urgente zaken
zijn dan zullen we u hierover informeren
middels een extra nieuwsbrief, klassenmail of
groepsapp.

Afscheid Floris Dekker
Op dinsdag 29 augustus zal Floris
Dekker, voorzitter College van
Bestuur van OPO-R, een
afscheidsronde maken langs de
scholen. Hij neemt op 1
september 2017 afscheid van de
stichting.
Voor de zomervakantie is het niet gelukt om
een opvolger te vinden die binnen het
opgestelde functieprofiel past. Door de Raad
van Toezicht is er daarom voor gekozen om
een interim bestuurder aan te stellen. In de
praktijk houdt dit in dat onze algemeen
directeur, Danny Bonn, op interim basis
voorzitter CvB wordt en dhr. Funs Uiting de
functie van algemeen directeur tijdelijk op
zich neemt.

Praktische schoolgids / kalender
Komende week krijgen alle oudste kinderen
van het gezin weer een praktische schoolgids
/ kalender mee, met daarin alle belangrijke
geplande data en praktische informatie voor
het komende jaar. Heeft u aan het eind van
de week niets ontvangen? Laat het dan even
weten.
De volledige, uitgebreide schoolgids vindt u
online op onze website onder kopje ‘ouders’.

Opslagruimte
Wij zijn op zoek naar opslagruimte! Door de
krimp van het leerlingaantal hebben wij een
heel aantal stoelen en tafeltjes die we ergens
willen opslaan. Bent of kent u iemand die
hiervoor ruimte beschikbaar heeft? Dan
horen wij dat graag!
www.moespot-tiel.nl

Leerlingstoeltjes + tafeltjes te koop
Wij hebben een tiental stoeltjes + tafeltjes te
koop. De meeste zijn geschikt voor jongere
kinderen (groep 1 t/m 3 ongeveer). We
hebben een paar setjes voor iets oudere
kinderen (groep 4 t/m 6 ongeveer).

Moespot nieuwsbrief | 18 augustus 2017

www.moespot-tiel.nl

