MAANDINFO

20 september 2018

18 en 20 september
26 september
27 september
3 oktober
3,10 en 17 oktober
11 oktober
12 oktober

Omgekeerde 10 minutengesprekken
Start Kinderpostzegels
Dode hoek les voor groep 7 en 8 van 8.30-11.00 uur
Start van de Kinderboekenweek
Expressie circuit
Einde van de Kinderboekenweek op school
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij

Dinsdag 9 april

OPO-R studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Dit was einde van het
schooljaar nog niet bekend.

~ Schoolnieuws ~
Reminder Studiedag
Op vrijdag 12 oktober zijn de leerlingen vrij. Gedurende deze dag hebben
de leerkrachten een studiedag op school.

Expressie:
Onze 1e expressieronde vindt plaats op woensdag 3, 10 en 17 oktober van 10.45 - 11.45 uur.
We zijn op zoek naar 20 enthousiaste hulpouders die de kinderen (groep1 t/m groep8)
kunnen begeleiden met de diverse activiteiten. Wij zorgen ervoor dat alles klaar staat, zodat
u alleen hoeft te ondersteunen. Het is dus geen pre om super creatief te zijn.
Ziet u dit zitten, dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkrachten.
Tevens zijn we voor 1 van onze activiteiten op zoek naar lege schoenendozen. Dus heeft u
die nog thuis, dan kunt u deze afgeven bij onze expressie coördinatoren juf Lia en juf Marga.

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
Afgelopen week hadden wij onze inloopmomenten zoals aangekondigd.
Helaas is er niemand geweest. We vinden het jammer dat er van deze
mogelijkheid geen gebruik is gemaakt.
Als Ouderraad doen wij ons best om zoveel mogelijk leuke activiteiten te
organiseren en u als mede- ouder/verzorger daarbij te betrekken. Jullie
vragen/opmerkingen zijn daarom voor ons belangrijk om mee te nemen.

We gaan er gezien het bovenstaande vanuit dat er geen vragen zijn naar aanleiding van de
begroting over het afgelopen schooljaar.
Er is ruimte voor nieuwe leden in de Ouderraad. Wilt u eens komen luisteren bij een
vergadering of gewoon graag een keer helpen bij een activiteit? Spreek één van ons even
aan.

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van De Moespot zijn we op zoek naar 3 betrokken
ouders voor ons MR team van ouders en leerkrachten.
Vind je de ontwikkeling en veiligheid (fysiek en mentaal) van je kind belangrijk en wil je
helpen dit nog verder te verbeteren geef je dan op voor de MR. Dit kan door te mailen naar
m.janssen@opo-r.nl. Binnenkort ontvangt u ook de verkiezingsbrief.

Afscheid juf Tineke
Per 1 november zullen wij, helaas, afscheid nemen van juf Tineke als leerkracht op De
Moespot. Juf Tineke heeft hierover een stukje geschreven voor u als ouder(s)/ verzorger(s).
Verder komen we nog zeker terug op het afscheid van juf Tineke.
Beste ouders.
De Moespot heeft het afgelopen jaar te maken gehad met veel wijzigingen binnen het team.
Ik ga u nu op de hoogte brengen van nog een verandering. Per 1 november ga ik gebruik
maken van het “pre-pensioen”. Ik heb dan 16,5 jaar op De Moespot gewerkt. Eerst alleen als
invalster, later kwam daar ook een vaste aanstelling bij. Ik heb altijd met erg veel plezier op
De Moespot gewerkt. Wat ik als heel prettig heb ervaren de afgelopen 16,5 jaar, is het
contact en de samenwerking met het team en met u, de ouders. De meeste voldoening heb
ik echter gehaald uit het werken met de kinderen. Ik weet ook nu al dat ik dat deel van mijn
werk zal gaan missen. Toch is de tijd daar om nu, samen met mijn gezin, op een andere
manier te gaan genieten. Ik wil u allemaal heel erg bedanken voor het vertrouwen dat u in
mij hebt gesteld, zodat ik met uw kinderen aan het werk kon.
Met een vriendelijke groet,
Tineke van Bijsteren

Stand van zaken nieuwe leerkracht voor gr. 7 en 3-4
Zoals u in de eerste schoolweek heeft kunnen lezen, zijn we op zoek naar een leerkracht
voor groep 7 en groep 3-4. Ik heb u toen laten weten dat we gesprekken hadden met
meerdere kandidaten. Via deze weg wil u graag laten weten dat we een heel eind zijn
opgeschoten en een potentiële kandidaat hebben gevonden. Het is nu wachten op het
akkoord van het bestuur en de laatste officiële afhandelingen. Het streven is om alles voor
de herfstvakantie rond te hebben. Hopend u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Verkeerssituatie
We merken de laatste tijd dat er tijdens het halen en brengen van de kinderen weer
onveilige verkeerssituaties ontstaan. Er staan auto’s dubbel geparkeerd of er ontstaan
onoverzichtelijke situaties bij het kruispunt voor de Stefanusschool. Hierdoor ontstaan
onoverzichtelijke en onveilige situaties.
Vlakbij de school, zoals bij de Drumpste hof of de COOP is voldoende parkeergelegenheid.
Door daar te parkeren en dat kleine stukje te lopen, houden wij meer overzicht rondom de
scholen en ontstaan er geen onveilige situaties. We stellen het zeer op prijs als we hier met
elkaar alert op zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kinderpostzegels
Op woensdag 26 september gaan de Kinderpostzegels weer van start.
Ook onze leerlingen gaan zich inzetten voor kinderen die dat hard nodig
hebben: voor kinderen door kinderen! De leerlingen van groep 7- en 8
gaan vanaf 12.00 uur op pad om kinderpostzegels te verkopen. Dit jaar
staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Ter gelegenheid van het
vijftigjarig jubileum van deze iconische televisieserie hebben wij een ereplekje voor Meneer
de Uil, Bor de Wolf en Juffrouw Ooievaar op de Kinderpostzegels dit jaar.

Dode hoek les
Op donderdag 27 september nemen de leerlingen van groep 7 en 8 deel aan de dode hoek
les. Deze dode hoek les neemt leerlingen mee in een bewustwordingsproces, zodat ze in het
verkeer goede keuzes kunnen maken, situaties goed leren inschatten en hierop kunnen
anticiperen rondom een groot voertuig. De kennis van de leerlingen wordt vergroot m.b.t.
de dode hoeken en de risico’s die dit met zich meebrengt
wanneer je je (onbewust) op de verkeerde plaats begeeft
bij een groot voertuig. Deze volledig verzorgde les wordt
gegeven door een twee gastdocenten van Contact
onderwijsadviesbureau. De gastdocenten zullen met de
leerlingen vijf onderdelen doorlopen: leerlingen gaan in
gesprek met de gastdocenten, ze kijken naar een
verkeersfilm, ze gaan in een vrachtauto zitten en
ontdekken waar de dode hoeken zich bevinden en dat de
chauffeur daar dus echt niets kan zien. Rondom de
vrachtauto ontdekken de leerlingen hoe ze het beste kunnen handelen rondom een groot
voertuig. De groep buiten zal regelmatig verdwijnen in de dode hoek ter illustratie voor de
leerlingen in de cabine. Zo ervaren de leerlingen wat een dode hoek nu precies inhoudt.

Kinderraad Tiel
Ook dit schooljaar nemen we met een afvaardiging uit groep 7 en 8 weer deel aan
de kinderraad. Deze week zijn de verkiezingen in de klas geweest. Anouar Tzairi uit
groep 7 en Felix van Rooij uit groep 8 vertegenwoordigen De Moespot tijdens de
kinderraad. Binnenkort worden deze leerlingen in de raad geïnstalleerd. Veel
plezier en succes Anouar en Felix!

Foto’s kinderfruitcorso wagens
Afgelopen zaterdag is het fruitcorso geweest en een aantal van onze leerlingen hebben ook
meegedaan aan het kinderfruitcorso. Deze hebben zij van de week ook geshowd op school.
Hieronder ziet u hun creaties.

~ Overig nieuws ~
Start sociale vaardigheidstraining 9-12 jaar in Tiel:
Wij willen ons even voorstellen, wij zijn Anouk en Leon en werken allebei in Wijkteam TielNoord. In januari gaan wij starten met een training sociale vaardigheden. Ons aanbod is voor
kinderen tussen 9-12 jaar uit heel Tiel op locatie basisschool De Molenwerf. Startdatum is 8
Januari van 15:15 tot 16:30 wekelijks tot 8 keer, hier zit een week vakantie tussen.
De training is geschikt voor kinderen welke moeite hebben met: contact te maken en te
houden met leeftijdsgenoten, die moeilijk hun eigen mening te geven en veel bezig zijn met
wat een ander van hen vindt. Kinderen die weinig of onhandig voor zichzelf opkomen,
kinderen die vaak piekeren.
Doel nu is om jullie vast te informeren, aanmelden kan al wel, dan wordt je per
aanmelddatum op de lijst gezet. Geïnteresseerd, vraag de informatiebrief bij de leerkracht of
bel om je aan te melden naar: 088-0017781

