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12 november
17 november
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9 november 2018

Start van de 2de kleutergroep
Landelijke Sinterklaasintocht
Versieren van de school in Sinterklaassfeer vanaf 13.30 uur
10 minutengesprekken

~ Schoolnieuws ~
10 minutengesprekken
Dinsdag 20 en donderdag 22 november staan de 10 minutengesprekken weer gepland. De
intekenlijsten voor de 10 minutengesprekken zullen in week 46 weer in de centrale hal
komen te liggen. Verzoek om uzelf weer in te tekenen!
U zult op de formulieren zien dat er deze keer maar 1 avond beschikbaar is i.p.v. 2 avonden.
In het kader van de werkdruk en de belasting die het geeft bij de leerkrachten om naast de
hele dag lesgeven en voorbereidingen treffen ook nog 2 avonden in 1 week te zitten voor de
oudergesprekken, hebben we ervoor gekozen om 1 avond en 2 middagen beschikbaar te
stellen. Op deze manier is er nog steeds een mogelijkheid voor o.a. werkende ouders om de
leerkracht(en) van uw kind(eren) te spreken. Na deze oudergesprekken evalueren we als
team of dit het gewenste effect heeft of niet.

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Donderdag 8 november heeft uw kind een envelop meegekregen om een stem uit te kunnen
brengen voor de verkiezingen voor de oudergelding van de MR. Heeft u deze envelop nog
niet gezien, kijk dan even goed in de tas van uw kind of vraag het even na. We hopen op een
hoge respons.
De personeelsgeleding van de MR

Start tweede kleutergroep
Begin oktober hebben we aangegeven bezig te zijn om de 2de kleutergroep eerder te laten
starten dan na de kerstvakantie. We kunnen u mededelen dat dit gelukt is. Maandag 12
november starten we met de 2de kleutergroep naast het huidige kleuterlokaal. Om die reden
is de BSO van KaKa verplaatst naar het lege lokaal naast groep 3-4.
Gisteren hebben de leerlingen van groep 1-2 een afscheidsfeestje gehad van hun “oude” klas
en maandag starten ze in hun nieuwe groepen. Dit zijn de appelgroep en de perengroep,
zodat het voor iedereen helder is in welke klas ze moeten zijn.

Doordat we met twee kleutergroepen gaan draaien wordt het team van De Moespot ook
nog versterkt met een leerkracht. Nina Gaasbeek start vanaf maandag in groep 1-2. Zij is op
maandag in de perengroep en op dinsdag en woensdag in de appelgroep. Hieronder stelt zij
zich aan u voor.
Hallo allemaal ,
Vanaf maandag 12 november mag ik me de nieuwe leerkracht
van groep 1-2 noemen. Via deze weg zou ik me graag willen
voorstellen. Mijn naam is Nina Gaasbeek. Ik ben 25 jaar en woon
samen in Ede.
Sinds een aantal maanden ben ik afgestudeerd. Hiervoor heb ik
gewerkt in allerlei verschillende groepen (als invaller, maar ook
als vaste leerkracht), maar een kleutergroep blijft toch wel echt het leukste.
Ik wilde al van jongs af aan leerkracht worden, omdat het mijn passie is om kinderen iets
mee te geven voor hun toekomst. Daarnaast ben ik iemand die graag creatief is, zowel in het
doen als in het creatief denken.
Verder heb ik ook nog hobby’s zoals haken, breien en borduren. Ook vind ik koken,
wandelen en dieren heel erg leuk.
Ik hoop op De Moespot een fijne leerzame, maar vooral ook een leuke tijd tegemoet te gaan.
Ik heb er in elk geval heel veel zin in!
Met een vriendelijke groet,
Nina

Sinterklaas
Het is alweer bijna zover dat Sinterklaas Nederland aan doet. De sinterklaascommissie is
daarom alweer druk bezig om het Sinterklaasfeest te organiseren. Graag willen zij uw
aandacht voor de volgende dingen:
1. Op maandag 19 november gaan we de school in Sinterklaassfeer brengen. Alle hulp
is hierbij erg welkom. We beginnen deze middag om 13.30 uur. Vanaf 14.30 uur
sluiten ook de leerkrachten zoveel mogelijk aan. Vele handen maken immers licht
werk. Hopelijk kunnen dus op veel hulp rekenen.
2. Omdat we net als voorgaande jaren weer nepcadeautjes willen gebruiken bij het
versieren van de school, vragen wij uw hulp. Wilt u in de week van maandag 12
november t/m maandag 19 november, dozen (groot en klein) verpakt in
sinterklaaspapier meenemen? De nepcadeautjes kunnen op het podium verzameld
worden.
3. Op dinsdag 20 november trekken de leerlingen van groep 5 t/m 8 met hun leerkracht
lootjes om een surprise te gaan maken. De leerlingen krijgen die dag een envelop
mee met daarin €5,-. Ook krijgen zij een brief mee met afspraken en tips voor het
maken van de surprise en een gedicht.
Verdere informatie volgt later nog.

Kinderraad
Voor de kinderraad 2018-2019 moesten nieuwe leden geïnstalleerd worden. Van de
Moespot waren dat: Anouar (groep 7) & Felix (groep 8). Op 15 oktober werd de nieuwe
kinderraad geïnstalleerd door burgermeester Hans Beenakker in de raadzaal van de
gemeente. Toen kregen we de opdracht om een paar vragen te stellen in de klas. Die vragen
waren: Wat zijn belangrijke regels voor binnen de kinderraad, Welke onderwerpen willen
jullie bespreken in de kinderraad en Welk activiteit willen jullie dat de kinderraad gaat
organiseren. Veel kinderen hadden als regel dat je respectvol met elkaar om moet gaan. Veel
kinderen hadden als onderwerp dat er veiliger verkeer moet komen. En bij de activiteiten
was bijna alles verschillend. De volgende vergadering is op 26 november.
Felix en Anouar

Herstel Monique Otten, onze intern begeleider
Zoals in de mail van 2 oktober heeft kunnen lezen, is Monique ondertussen geopereerd aan
haar knie. De operatie is geslaagd en het herstel voorloopt voorspoedig. Vanaf 26 november
gaat ze beginnen met haar re-integratie en gaat ze langzaamaan haar uren opbouwen. Het
streven is dat ze na de kerstvakantie weer volledig werkt.
Aangezien haar herstel voorspoedig verloopt en ze graag betrokken blijft bij de school, zult u
haar soms ook al de komende weken even op school zien.

Schoolafspraken
Via deze weg willen nogmaals de afspraken omtrent het douchen na de gymles onder de
aandacht brengen. Als schoolbeleid hebben we de afspraak dat de leerlingen van groep 3
t/m 8 douchen na de gymles. Wij vinden het in het kader van hygiëne en persoonlijke
verzorging als school belangrijk dat de leerlingen douchen. Ze zijn toch ruim een uur
intensief bezig geweest en dan is het heel fris en gezond om na afloop daarvan even kort te
douchen.
Leerlingen die liever niet op blote voeten douchen i.v.m. wellicht kans op wratjes, kunnen
badslippers dragen. Dit is gewoon toegestaan.

Gezocht voor groep 1-2!!
Wij zijn op zoek naar een aantal zaken en we hopen dat u ons er wellicht aan kunt helpen?!
Het gaat om de volgende zaken:
- Reservekleding; Af en toe komt het voor dat een van onze jongste leerlingen
een ongelukje heeft. Hiervoor zijn wij op zoek naar onderbroeken en
broeken in maat 110 - 116 – 122.
- Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar lege conservenblikken en/ of
plastic flessen (zie foto). Heeft u deze thuis, dan kunt u deze inleveren op
school bij de leerkrachten van groep 1-2.

~ Overig nieuws ~
Wijkorkest
Heb jij zin om samen met andere kinderen muziek te maken en met een orkest bij jou in de
buurt op school op te treden? Dat kan in het Wijkorkest bij jou in de buurt! Alle kinderen
vanaf groep 6 kunnen meedoen.

Ook als je nog geen instrument kunt bespelen, ben je welkom. Voorafgaand aan de
orkestrepetities krijg je vier lessen op het instrument van jouw keuze.
De instrumentlessen beginnen vanaf woensdag 31 oktober of donderdag 1 november in
Zinder, Rechtbankstraat 1 in Tiel. De orkestrepetities starten vanaf woensdag 28 of
donderdag 29 november op één van de onderstaande locaties:
 De Regenboog, Mr. Rinkstraat 19 op woensdag om 15.15 uur
 De Moespot, Wadensteinlaan 46a op donderdag om 15.15 uur
 De Waaijer, Kornoelje 1 op donderdag om 15.15 uur
Op woensdag 20 februari 2019 geven we concerten op basisscholen in Tiel en op donderdag
20 juni 2019 spelen we samen met Muziek in de Klas in de Agnietenhof.
Kijk voor het volledige rooster op ww.zinder.nl/educatie onder het kopje Wijkorkest.
Kosten
Deelname aan de repetities van het Wijkorkest is gratis. Speel je nog geen instrument, dan
moet je de instrumentlessen volgen. Deze kosten € 15,Heb je zelf nog geen instrument? Geen probleem! Je kunt er voor de duur van het project
eentje huren voor slechts € 15,-.
Welke instrumenten kun je bespelen?
Je kunt kiezen voor gitaar, viool, dwarsfluit, cello, piano, sax, hobo,
klarinet, accordeon, trompet en slagwerk.
Doe je mee?
Geef je dan nu op via de website www.zinder.nl/educatie en klik op
Wijkorkest.
Meer informatie: educatie@cultuurbedrijftiel.nl of tel: 0344-636060

