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Dinsdag 4 december

Pietengym voor groep 1 t/m 4.
Vanaf 8.15 uur de surprises van groep 5 t/m 8 op school brengen.
Vanaf 14.30 uur de tentoonstelling van de surprises.
Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest.
Vrijdag 7 december
De school in kerstsfeer versieren vanaf 13.30 uur.
Woensdag 12 december Oefenen voor het schaaktoernooi van 12.30-14.00 uur.
Woensdag 19 december Oefenen voor het schaaktoernooi van 12.30-14.00 uur.
Donderdag 20 december Kerstviering van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 21 december
Groep 3 t/m 8 is ’s middags vrij.
Za. 22 dec. t/m zo. 6 jan. Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 7 januari
Nieuwjaarsviering om 8.30 uur. Alle ouders zijn ook welkom.

~ Schoolnieuws ~
Start tweede kleutergroep
Maandag 12 november zijn we gestart met de tweede kleutergroep. Dit is
officieel geopend door juf Nina, de nieuwe leerkracht van groep 1-2. De
leerlingen, ouders en leerkrachten zijn erg blij met deze tweede
kleutergroep.

Sinterklaas
Beste ouders,
Volgende week is het dan zover. De kinderen zijn vol verwachting. En
hebben veel zin in het feest. Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
 Op dinsdag 4 december hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 pietengym in de
gymzaal. De leerlingen van groep 8 zullen kleine groepjes met
leerlingen begeleiden. De leerlingen worden allemaal op school
verwacht. Vanuit de school gaan wij naar de gymzaal.
 De groepen 5, 6 en 7 gymmen deze ochtend niet.
 De leerlingen uit groep 5 t/m 8 mogen op diezelfde ochtend vanaf
8.15 uur hun surprise in de grote hal op de juiste tafel zetten. Op de
tafels staat voor welke groep deze zijn.
 Vanaf 14.30 uur is iedereen van harte welkom om de
tentoongestelde surprises te bewonderen.



Op woensdag 5 december worden alle leerlingen op de normale tijd in hun eigen
groep verwacht. Vanuit daar gaan zij met hun eigen leerkracht naar buiten om
Sinterklaas te verwelkomen. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.
We maken er samen een mooi feest van.
Met vriendelijke groet,
De Sintcommissie

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
We zitten nog middenin het Sint feestgedruis, maar het volgende feest wordt al volop voorbereid.

Op vrijdag 7 december vanaf 13.30 uur gaan we de school met elkaar gezellig in kerstsfeer
brengen. Alle hulp is hierbij meer dan welkom, vele handen maken licht werk! Alvast dank!
Donderdag 20 december is dan de kerstviering op school, van 17.00 tot 19.00 uur. Meer
informatie volgt.
Maar eerst:

De Ouderraad

Leerlingenraad
Na spannende verkiezingen in de klassen was het vrijdag 23 november zover, de eerste
vergadering van de leerlingenraad van dit schooljaar. Tijdens deze vergadering, onder
begeleiding van juf Jolanda, is de leerlingenraad geïnstalleerd. De taken zijn verdeeld, de
werkwijze van de leerlingenraad is besproken en de punten zijn gedeeld waarop de
leerlingen zijn gekozen door de klas. Van daaruit zijn 4 bespreekpunten vastgesteld voor de
nieuwe vergadering op vrijdag 14 december om 12.30 uur.
De vertegenwoordigers van de groepen 4 t/m 8 zijn dit schooljaar:
- Esmée Schoots (groep 4)
- Rayan Lghani (groep 5)
- Fabio Klakhoven (groep 6)
- Cyara Marchandisse (groep 7)
- Chris Hengstermann (groep 8)
Zie ik ook de nieuwe foto in het halletje bij binnenkomst. 

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Op woensdag 14 november zijn de stemmen geteld n.a.v. de verkiezing. Over de uitslag van
de telling heeft u die dag ook een mail ontvangen vanuit de personeelsgeleding van de MR.
In deze nieuwsbrief kunt u de uitslag nogmaals teruglezen, voor het geval de mail u ontgaan
is. De volgende mensen hebben de meeste stemmen ontvangen en nemen zitting in de MR:
- Lotte van Zwam (moeder van Faas uit groep 1 en Lilly uit groep 3)
- Maaike Seure (moeder van Aniek uit groep 2 en Wessel uit groep 4)
- Arnica Winkelman-Troost (moeder van Imme uit groep 1)

Schaken
Ook dit schooljaar willen we graag als school met verschillende teams deelnemen aan het
jaarlijkse Burgerweeshuis-Schaaktoernooi voor basisscholen. Het toernooi zal op
woensdagmiddag 30 januari vanaf 13.30 uur plaatsvinden in de aula op De Moespot en is
bedoeld voor leerlingen uit groep 5 t/m 8.
Een wedstrijdronde duurt 20 minuten. Indien een partij na deze tijd nog niet is afgelopen,
beslist een scheidsrechter de uitslag van de partij. De scheidsrechters zijn leden van de
schaakvereniging “Rivierenland’. De wedstrijdleiding is eveneens in handen van de
schaakvereniging.
Er kan met één of meer teams van 4 spelers en eventueel een reservespeler meegedaan
worden. Je hoeft geen schaakvirtuoos te zijn, maar enige kennis van de schaakregels is wel
gewenst. Om die reden gaan we met de leerlingen die deel willen nemen aan het toernooi 5
keer op woensdag van 12.30-14.00 uur schaken met en tegen elkaar. De ‘oefen’-data zijn op
woensdag 12 en 19 december en op 9, 16 en 23 januari. Als je mee wilt doen, dan kom je
ook al deze 5 keer oefenen en ben je aanwezig op het schaaktoernooi.
Neem op deze woensdagen dan ook je eigen lunch mee. Er wordt om 12.00 uur met elkaar
gegeten op school en daarna kan er direct gestart worden met schaken.
Joop Schoots, de opa van Roos en Sanne zal het schaken begeleiden. Juf Annemarieke is er
vanuit het team bij aanwezig. Zij is ook het aanspreekpunt voor eventuele vragen. Dus wilt
uw zoon en/of dochter deelnemen, dan kunt u hem/haar opgeven per mail bij juf
Annemarieke (a.groebbe@opo-r.nl).

~ Overig nieuws ~
Week tegen de Kindermishandeling: Ik maak het verschil
Van 19 tot en met 25 november 2018 was het de Week tegen de Kindermishandeling. Het
thema van de Week tegen de kindermishandeling 2018 was: Ik maak het verschil.
We weten uit onderzoek dat gemiddeld in elke schoolklas één kind zit dat mishandeld wordt.
Dat betekent ook dat we allemaal wel iemand kennen die opgroeit of opgroeide in een
onveilige thuissituatie.
Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in
een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een
groot verschil maken. Wat kun jij doen? Het lijkt lastig om
kindermishandeling te stoppen. Maar iedereen kan het
verschil maken door een eerste stap te zetten. Een vriend met
een luisterend oor, een alerte buurman, een huisarts die
doorvraagt, een leerkracht die begrijpt wat het betekent of
een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet en ben
er voor een kind dat wordt mishandeld.
Hoe merk je dat een kind mishandeld wordt?
Soms vertellen kinderen over onveiligheid of het meemaken van geweld thuis. Maar meestal
is dat niet zo. Vaak zijn de signalen of zorgen gebaseerd op wat jij of iemand in je omgeving
heeft gezien. Daarbij denken mensen vaak aan blauwe plekken of andere letsels, maar ook

verwaarlozing en het getuige zijn van geweld tussen ouders zijn vormen van mishandeling
die je kunt opmerken. Juist omdat we steeds meer leren over de gevolgen van mishandeling
weten we hoe belangrijk het is dat we signalen van verwaarlozing of bijvoorbeeld ernstige
verslavings- of psychische problemen bij ouders en geweld tussen partners echt serieus
nemen. Ook deze vormen van onveiligheid leveren heel veel stress op bij kinderen en dat
kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling en zelfs voor hun gezondheid.
Wat kun je doen?
Iedereen kan het verschil maken. Er is moed nodig. Bijna
iedereen, of je nou professional bent of niet, moet een
drempel over om een eerste stap te zetten en in actie te
komen. Want: heb je het wel goed gezien, valt het misschien
allemaal wel mee, of zijn er anderen die de situatie beter
kennen en het beter in kunnen schatten? Dat zijn begrijpelijke
dilemma’s. Daarom is het goed om advies te vragen. Eén
belangrijke regel: Je bent niet alleen! Zoek mensen die je verder kunnen helpen.
In gemeente Tiel kun je daarvoor terecht bij de wijkteams Jeugd. Daar werken jeugd en
gezinswerkers die naar je kunnen luisteren en je advies kunnen geven. Je kunt hen bereiken
via onderstaande gegevens.
Maak jij het verschil?
Wijkteam jeugd Tiel Noord,
Priorlaan 1 in Tiel (basisschool Molenwerf)
t: 088-0017781
e: wijkteam.noord@cjgtiel.nl

Wijkteam Jeugd Tiel Oost,
Wilglaan 2 in Tiel (kantoor STMR)
t: 088- 0017780
e: wijkteam.oost@cjgtiel.nl

Wijkteam Jeugd Tiel Passewaaij en kernen,
Koerierspad 5 in Tiel(basisschool Rotonda)
t: 06-13664076
e: tiel2@bzjong.nl

Wijkteam Jeugd Tiel West,
Burg. Schullstraat 2 in Tiel(school Floriant)
t: 06-13663161
e: tiel1@bzjong.nl

