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11 oktober 2018

Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij!
Installatie van de kinderraad op het gemeentehuis
Expressie circuit
Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij!

~ Schoolnieuws ~
Reminder Studiedag
Op vrijdag 12 oktober zijn de leerlingen vrij in verband met de studiedag
op school. Deze dag krijgen we onder andere een workshop muziek
verzorgd door Jorieke Sorber. Tijdens deze workshop doen we weer
nieuwe ideeën op voor de muzieklessen.
Verder komt Erik van Es van privacy op school langs om ons alle ins en outs te geven m.b.t.
AVG. Op die manier zijn we weer helemaal up to date.
Ook staan we deze dag stil bij alles wat we afgelopen schooljaar hebben bereikt en gaan we
met elkaar de speerpunten voor de komende periode vaststellen. Al met al hebben we een
gevarieerde dag voor de boeg.

Informatie vanuit de ouderraad (OR)


Denkt u s.v.p. aan het betalen van de ouderbijdrage?
Wij verzoeken u om het gevraagde bedrag van € 20,00 per kind, voor 31 oktober
2018 over te maken op rekeningnummer NL65 RABO 0362940681 t.n.v. Ouderraad
obs De Moespot.
Vermeld bij uw betaling de voornaam, achternaam en groep van uw kind.

Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage kunt u die stellen via ons e-mailadres
or.moespot@opo-r.nl.
 Verder zijn wij op zoek naar nog 1 ouder/verzorger die deel wil nemen aan de
kascontrolecommissie voor dit schooljaar. We horen het graag!
De Ouderraad

Afscheid juf Irene
Per 1 november zullen wij, helaas definitief afscheid nemen van juf Irene als leerkracht op
De Moespot. Juf Irene is al sinds 1980 verbonden aan De Moespot, maar is sinds 2 jaar ziek
thuis. Ondanks alle pogingen om te re-integreren, is er helaas vastgesteld dat ze niet meer
terug kan keren in haar werk. Haar gezondheid laat dit helaas niet toe. Dit tot grote spijt van
ons allemaal. Via deze weg bedankt juf Irene u voor het vertrouwen dat u in haar hebt
gesteld, zodat zij met uw kinderen aan het werk kon. Ze heeft het heel erg naar haar zin
gehad en zal De Moespot ook gaan missen.

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober hebben we met de hele school de
Kinderboekenweek geopend. Het thema is dit jaar: vriendschap!
Op het podium stond een kale boom. Deze is tijdens de
Kinderboekenweek vol gehangen met wensen voor elkaar.
Ook hebben de kinderen geluisterd naar het verhaal van Kleine
Bever en de echo. Dit prentenboek werd voorgelezen en
uitgespeeld door kinderen uit groep 8.
Gedurende de week zijn er nog vriendenfoto's gemaakt, welke te
bewonderen zijn in de leeshoek in de hal. In iedere klas is deze
week extra aandacht besteed aan boeken, verhalen, gedichten en
(voor)lezen. Ook Linda, onze leesmediacoach van de bibliotheek, is
langs geweest om nieuwe boeken onder de aandacht te brengen.
En in groep 7 en 8 is de wedstrijd voor de voorleeskampioen in
volle gang. Deze week sluiten we de Kinderboekenweek ook weer
gezamenlijk af.

Start Tutor- en BOUW! lezen
Op dinsdag 9 oktober was het na weken voorbereiding achter de
schermen door juf Nadine zo ver. De start van Tutor- en BOUW!
lezen in een nieuw jasje. Tutor- en BOUW! lezen gebeurd nu
tegelijk en 3 keer in de week van 12.30-13.00 uur op de maandag, dinsdag- en donderdagmiddag m.b.v. leerlingen als tutoren en
juf Nadine en een hulpouder als vraagbaak/ coördinator.
De leerlingen die het betreft hebben
afgelopen maandag een brief hierover
ontvangen.
De leerlingen van groep 7 en 8 dragen hun steentje bij als tutoren.
De leerlingen uit groep 7 zijn de tutoren voor BOUW! lezen en de
leerlingen uit groep 8 zijn de tutoren voor tutorlezen.
We zijn nog wel op zoek naar een ouder die juf Nadine op de
donderdag kan ondersteunen van 12.30-13.00 uur. Dus heeft u zin
en tijd, dan kunt zich inschrijven op de lijst die op de deur van de
personeelskamer hangt. Alvast bedankt hiervoor.

Luizenpluis tip

