12 september
12 september
13 september
14 september
20 september
25 september
27 september

Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Groep 7 Excursie naar Van Gogh museum
Studiedag – alle leerlingen vrij
Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Sportdag groep 7 en 8
Studiedag – alle leerlingen vrij
Open dag!

Opening schooljaar
Het is alweer twee en een halve week
geleden dat we gezamenlijk het schooljaar
feestelijk hebben ‘geopend’ met het oplaten
van ballonnen. Het was fijn om alle leerlingen
en ouders weer te mogen begroeten.
Het leuke is dat er al diverse reacties terug
zijn gekomen. In de centrale hal hangt een
kaart met kleine ballonnetjes waarop te zien
is waar de ballonnen zijn geland.
Zoals beloofd zullen we voor de
herfstvakantie een prijsje uitreiken aan de
leerling wiens ballon de meeste kilometers
heeft afgelegd.

Moeder en zoon (en vader) maken het goed.
Deze week en volgende week zal meester
Edwin om deze reden afwezig zijn. Ook via
deze weg willen we Edwin en zijn vrouw
Annemarie van harte feliciteren en geluk
wensen met Daniël!

Omgekeerde 10 minuten gesprekken

Babynieuws!
In de nacht van zondag op maandag is
meester Edwin vader geworden van een
zoon: Daniël.
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Volgende week dinsdag en donderdag
houden we voor het eerst ‘omgekeerde 10
minuten gesprekken’. Met deze gesprekken
horen we graag van u informatie over uw
kind(eren) om daar, waar mogelijk, binnen
ons onderwijs op aan te sluiten. We zijn
ervan overtuigd dat het een positieve
werking heeft dat het een positieve werking
heeft als in een vroeg stadium op een
positieve manier verwachtingen tussen
ouders en school op elkaar worden
www.moespot-tiel.nl

afgestemd. Wij willen u vragen hiervoor een
aantal vragen over uw kind voor te bereiden.
Deze vragenlijst wordt als bijlage bij deze
nieuwsbrief meegestuurd. Tevens wordt deze
morgen aan de leerlingen meegegeven.
Voor ouders van groep 1 wordt er gebruik
gemaakt van een andere lijst; u hoeft deze
lijst niet in te vullen.

Ouderbijdrage
Het schooljaar is weer begonnen en de OR
heeft tijdens de informatieavond haar
jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering is aangegeven dat
de vrijwillige ouderbijdrage ook voor komend
schooljaar is vastgesteld op € 20,- per
leerling, maar het staat u natuurlijk vrij om
meer over te maken. Wij verzoeken u om het
gevraagde bedrag voor 31 oktober 2017 over
te maken op rekeningnummer
NL65RABO036.29.40.681 t.n.v. Ouderraad
obs De Moespot te Tiel. Vermeld bij uw
betaling voor- en achternaam en groep van
uw kind(eren).

Leerlingenraad
Ook dit jaar maken wij weer gebruik van een
leerlingenraad. De verkiezingen hiervoor
hebben in de groepen 4 t/m 8
plaatsgevonden. De vertegenwoordigers van
de leerlingen zijn dit schooljaar:
Groep 4: Roe Braspenning
Groep 5: Lennard Malsen
Groep 6: Mica Verheul
Groep 7: Felix van Rooij
Groep 8: Lynn Stolker
Binnenkort zullen deze leerlingen al
meepraten over:
- Project
- NL Doet
- Invulling Goed Doel

Kinderraad
Naast de leerlingenraad, die op school actief
is, doen we als school ook mee aan de
Kinderraad binnen Tiel. De
vertegenwoordigers van obs De Moespot
zijn:
Groep 7: Sophie Bobeldijk
Groep 8: Liam Rudd
Binnenkort worden deze leerlingen in de raad
geïnstalleerd. Veel plezier en succes Sophie
en Liam!

Overblijf
Vorige week heeft u het overblijfrooster voor
overblijfouders via Manon ontvangen voor de
maand september. Deze hangen ook bij de
klassen. Helaas zijn er nog wel een aantal
‘gaten’ die gevuld moeten worden. Kunt u
ons helpen? Schrijf u dan in!
Ouders die nog niet gereageerd hebben op
de oproep om aan te geven of/wanneer ze
kunnen, verzoeken wij ook om dat zo spoedig
mogelijk kenbaar te maken. Dan kunnen we
het jaarrooster compleet maken. Brief kwijt?
We zorgen dat we ze paraat hebben bij de 10
minuten gesprekken!

Mad Science “Steengoed”
Op dinsdag 29 augustus was Mad Science op
school met hun interactieve les ‘Steengoed’.
De groepen 5 t/m 8 hebben in een klein
halfuur gewerkt aan techniek door met lego
een bootje te bouwen met aandrijving.
Leerlingen die enthousiast zijn geworden
hebben nog tot 13 september de tijd om zich
in te schrijven voor de naschoolse lessen
hiervoor. Deze worden, bij voldoende
deelname, gehouden op:
dinsdag 03-10-2017
dinsdag 10-10-2017
dinsdag 24-10-2017
dinsdag 31-10-2017
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Tijdstip: 14:45 tot 15:45 uur.
Inschrijven kan via
http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!

Even voorstellen
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Graag stel ik mij aan u voor.
Mijn naam is Barbara Verheul
en ik ben 42 jaar.
Ik ben getrouwd en heb drie
dochters (16, 12 en 9 jaar).
Sinds kort loop ik stage op deze school bij
Monique Otten, de intern begeleider. Ik ben
derdejaars student HBO Pedagogiek. Deze
studie doe ik omdat ik geïnteresseerd ben in
de ontwikkeling en opvoeding van kinderen
en jongeren en alles wat hier bij komt kijken.
Ik vind het prettig om opvoeders, kinderen
en jongeren te kunnen ondersteunen
wanneer dit nodig is. Tenslotte heeft
iedereen weleens een steuntje in de rug
nodig. Naast mijn gezin en studie blijft er niet
veel tijd meer over maar in mijn vrije tijd lees
ik graag een goed boek of ga ik naar de film.
Mocht u mij iets willen vragen dan bent u van
harte welkom. Op woensdag(ochtend) en
donderdag ben ik meestal op school
aanwezig. Ik kijk uit naar een leuke en
leerzame stageperiode!

Onderzoeken:
Onderzoek ‘Be active, be happy’
Vanuit de Universiteit Utrecht (UU), in
samenwerking met de Hogeschool Utrecht
(HU), is er onlangs een onderzoek gestart
naar de samenhang tussen het motorisch
functioneren en het zelfbeeld bij kinderen in
groep 4 tot en met groep 8 van het regulier
basisonderwijs. Als school willen wij onze
medewerking hier aan verlenen. Voor dit
onderzoek is ondergetekende op zoek naar
kinderen in het regulier basisonderwijs om
deel te nemen.
Mag uw kind deelnemen? In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vindt u meer informatie
over het onderzoek en hoe u daarin een rol
kunt spelen. Welke vragenlijsten worden
afgenomen? Worden mijn gegevens
vertrouwelijk behandeld? Hoe kan ik mij
opgeven? U vindt het allemaal terug in de
bijlage.
Gezien het belang van het onderzoek, hopen
wij dat u zult deelnemen!
Rhizlane Hidouch BSc
Masterstudent Orthopedagogiek

Kindermonitor

Op maandag 11 september heeft groep 8
geen gymnastiek in sporthal Westroyen
vanwege herstelreparaties aan de vloer. Bij
goed weer zullen de kinderen buiten gaan
bewegen op het plein. Bij slecht weer (regen)
komt deze gymles te vervallen.

Vanaf 25 september start de GGD met de
Kindermonitor. Dat is een onderzoek naar de
gezondheid, het welzijn en de leefstijl van
kinderen tussen 0 en 12 jaar. Zij voeren dit
onderzoek elke 4 jaar uit voor de gemeenten
in de regio Gelderland-Zuid. Hiervoor zult u
via ons (school) een link naar een vragenlijst
toegezonden krijgen. We hopen dat u hier
aan mee wilt werken.

Sportdag groep 7/8:

Aanbod VSO – BSO

Op 20 september wordt er een sportdag
georganiseerd voor alle leerlingen van groep
7/8 van OPO-R. Let op, deze datum staat
NIET in onze jaarplanner. Meer informatie
volgt via de leerkracht(en).

Vanaf de start van dit
schooljaar hebben we met de
drie scholen gezamenlijk
gezorgd voor een aanbod van
voorschoolse en
buitenschoolse opvang. Dit
wordt verzorgd door Kinderopvang KaKa. Zij
stellen zich graag via deze nieuwsbrief aan u
voor:

Gymnastiek groep 8
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Sinds 21 augustus biedt kinderopvang KaKa
kwalitatieve, kleinschalige en flexibele
opvang voor uw kind. De eerste groep
hiervoor is gestart in de Stefanusschool.
Zodra er meer dan 20 kinderen zijn, zal een
tweede groep geopend worden op De
Moespot (onderbouw). Een derde groep
wordt bij meer dan 40 kinderen op de
Clausschool geopend (middenbouw).
Kinderopvang KaKa is opgericht in 2009 met
kwaliteit, kleinschaligheid, flexibiliteit en oog
voor de ontwikkeling van kinderen als
uitgangspunt. Onze locaties bieden een
huiselijke omgeving waarin ruimte is voor uw
kind om zichzelf te zijn. Respect voor elkaar,
oog voor de omgeving en vooral veel plezier
is wat we de kinderen mee willen geven.
Onze medewerkers zijn stuk voor stuk
pedagogisch sterk. Ze hebben geduld, maar
kunnen ook streng zijn als dat nodig is. We
proberen zoveel mogelijk een verlengstuk te
zijn van thuis en school. Niet voor niets zijn
nagenoeg al onze vestigingen gehuisvest in
basisscholen. Veel buitenspelen en
regelmatig op pad gaan – denk aan een
speeltuin in de buurt, naar de winkel of naar
het bos – onze leidsters doen er alles aan om
het voor uw kind zo leuk mogelijk te maken.
Bij kinderopvang KaKa betaalt u niet per dag
of dagdeel, maar alleen voor
overeengekomen contracturen. Dit zorgt
voor heldere en eerlijke kosten. Flexibele
opvang behoort ook tot een van de
mogelijkheden bij KaKa kinderopvang.
Wilt u een overzicht van de kosten, dan kunt
u de rekentool op onze website gebruiken.
Deze rekent in een paar eenvoudige stappen
uit wat u per maand betaalt voor onze
geboden opvang. Aanmelden kan heel
eenvoudig via de website;
www.kinderopvangkaka.nl het contract zult
u dan via e-mail ontvangen.
Kinderopvang KaKa biedt opvang aan
kinderen van 4 tot 12 jaar, voor schooltijd
vanaf 07.00 uur. Na school tijd vanaf 14.00
uur tot 18.30. In de vakanties of tijdens
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studiedagen kan/kunnen uw kind(eren) de
hele dag bij ons komen spelen.
Wij zullen zowel in de reguliere schoolweken
als in de vakanties leuke activiteiten
organiseren voor de kinderen zodat het een
leuke en gezellige opvang tijd is.
Meedoen mag! Niets moet, wil(len) uw
kind(eren) liever een boekje lezen na school
of gewoon lekker buiten voetballen, dan mag
dat. Wij zullen zorgen dat er voldoende,
sport, spel, knutsel en ander
ontwikkelingsgericht materiaal is voor uw
kind(eren).
Loop voor meer informatie gerust even
binnen in de Stefanusschool, wij staan u
graag te woord. Mailen of bellen mag
uiteraard ook:
drumpt@kinderopvangkaka.nl of
06-38357258

Open dag: zegt het voort!
Op 27 september houden wij voor het eerst
een open dag op school. Wij willen nieuwe
en/of geïnteresseerde ouders/verzorgers de
mogelijkheid bieden om een indruk te krijgen
van de sfeer bij ons op school en onze manier
van werken. Kent u jonge gezinnen? Maak ze
vooral attent op deze datum/mogelijkheid!
U bent onze beste ambassadeur!

Oproepje
Voor de diverse activiteiten tijdens expressie
zijn wij op zoek naar:
- Kleine potjes met deksel
- Oude Donald Ducks
- Houtafval
- Schoenendozen
- Kurken
- Lapjes, kralen, lovertjes, lint, knopen,
garen, naalden, etc.
- Schelpen
- Witte lakens
- Elektriciteitsdraad
- Lege wijnflessen
- Afsluitbare emmers
Kunt u ons hier aan helpen? Alvast bedankt!

www.moespot-tiel.nl

