MAANDINFO
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Za. 22 dec. t/m zo. 6 jan.
Maandag 7 januari
Donderdag 17 januari
Donderdag 17 januari
Vrijdag 18 januari
Ma. 21 jan. t/m vr. 1 feb.
Woe. 23 jan. t/m za. 2 feb.

20 december 2018

Kerstviering van 17.00-19.00 uur.
Groep 3 t/m 8 is ’s middags vrij.
Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
Nieuwjaarsviering om 8.30 uur. Alle ouders zijn ook welkom.
Eindpresentatie MIK groep 5
NIO groep 8
Leerlingenraadvergadering
Afname Cito M-toetsen
Nationale voorleesdagen
~ Schoolnieuws ~

Start 2019
Nog een paar dagen te gaan en dan begint de Kerstvakantie. Twee
weken waarbij de wekker niet gezet hoeft te worden voor school of
de tassen niet gepakt hoeven te worden met een tussendoortje. Op
maandag 7 januari begint het allemaal pas weer en om elkaar niet
voorbij te lopen nodigen wij u van harte uit voor een gezellig
samenzijn om te kunnen toosten op het nieuwe jaar. Een moment
om de beste wensen door te geven en even bij te
praten. Zien wij u maandag 7 januari van 8.30-9.00 uur!?

Cito LOVS (leerlingvolgsysteem) afname M-toetsen
In januari starten wij weer met de afname van de Cito LOVS midden-toetsen in de groepen 3
t/m 8. Van maandag 21 januari t/m vrijdag 1 februari, worden in de ochtenden de toetsen
afgenomen in de verschillende klassen. Bij deze midden-toetsen kan er per afgenomen
onderdeel gekeken worden hoe het staat met de vorderingen op individueel niveau en op
groepsniveau. Uitslagen worden meegenomen op het rapport van uw kind(eren), maar kunt
u ook terugvinden in uw eigen ouderportal!
Verder stellen wij het zeer op prijs als dokters-, tandarts- en andere afspraken in de
middagen of na schooltijd worden gepland, zodat de leerlingen niet later in hun ééntje een
toets moeten inhalen. Bij voorbaat dank namens het team.

Expressie circuit
In februari starten we weer met een nieuwe ronde van ons ‘expressie circuit’. Leerlingen
kunnen zich hierbij inschrijven voor een expressie-onderwerp, waarbij de groepen 1 t/m 4 en
5 t/m 8 bij elkaar ingedeeld worden. Er wordt dan dus groepsdoorbroken gewerkt. De vorige
ronde was wat ons betreft geslaagd. Natuurlijk hopen we het deze ronde minimaal net zo
goed te laten verlopen. Hiervoor hebben we echter wel hulp nodig!
Wilt u op woensdag 6, 13 en 20 februari van 10.45-11.45 uur helpen om een activiteit te
begeleiden? 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.

Kerstgroet
Via deze weg wenst het team, de OR en de MR van De Moespot
iedereen alvast hele prettige Kerstdagen toe en een fijne
jaarwisseling. Wij hopen dat iedereen op maandag 7 januari
weer gezond en uitgerust op school komt!

~ Overig nieuws ~

Persoonlijke groei, geborgenheid, positief & vrolijk!

Coachpraktijk Leef is een kleinschalige coach- praktijk in Tiel, gericht op kinder-coaching en
op coaching van leerkrachten.
Kinder-coaching begint steeds meer naamsbekendheid te krijgen. Maar wat doe ik als
kinder-coach nou eigenlijk? Als u met een hulpvraag omtrent uw kind(eren) bij mij komt
gaan we daarover met elkaar in gesprek. Vervolgens haak ik in op processen rondom uw
kind en/of het gezin, uw kind staat hierbij altijd centraal en heeft zelf ook een actieve rol!
Ik ga niet op zoek naar oorzaken van problemen maar werk ik oplossingsgericht met een
kind, ik nodig kinderen uit om samen op weg te gaan naar het ontdekken van zijn ‘ik’.
Uit eigen ervaring weet ik hoe leuk, inspirerend maar ook hectisch het werken in het
onderwijs kan zijn. Zelf sta ik al ruim 15 jaar voor de klas en ik heb gemerkt dat het goed kan
zijn om zo af en toe eens even stil te staan en te reflecteren.
Dit geldt voor de startende leerkrachten maar zeker ook voor de leerkrachten die al langer
voor de klas staan.
Reflecteren kun je goed alleen doen, helaas is of maken we daar in de dagelijkse praktijk
geen tijd voor.
Pak dit eens op samen met een coach en je hebt meteen een stok achter de deur. Ik help je
daar graag bij!

Op www.coachpraktijk-leef.nu kunt u nog meer informatie over mijn praktijk vinden.
Heeft u liever telefonisch contact dat kunt u mij bereiken op 06-57945403.
Mailen mag ook naar janine@coachpraktijk-leef.nu
Ik hoop u en/of uw kind te mogen ontmoeten!
Vriendelijke groet,
Janine van Hal
Coachpraktijk Leef

Cursus Positief Opvoeden
Positief Opvoeden is belangrijk om het beste uit uw kind te halen.
Positief opvoeden betekent aandacht voor datgene wat goed gaat.
Met positief opvoeden helpt u uw kind en uzelf.
Positief opvoeden kunt u leren in deze cursus
De cursus start in januari 2019. Er is 1x per 2 weken een bijeenkomst van 60-75 minuten.
De bijeenkomsten zullen gehouden worden op:
 maandagochtend 9:00 in de bibliotheek (Zinder Tiel)
 woensdagavond 20:00 bij het wijkteam (Tiel West)
De cursus is bedoeld voor ouders die woonachtig zijn in gemeente Tiel.
Heeft u interesse: neem dan (geheel vrijblijvend) contact op met wijkteam Tiel West:
06 13663161 of tiel1@bzjong.nl Aan de cursus zijn voor u geen kosten verbonden.

Persoonlijke groei, geborgenheid, positief & vrolijk!

Start 2019 in je kracht!
Donderdag 27 december van 14.00 tot 16.00 uur.
Een actieve workshop in ontspannen sfeer voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12
jaar!
In een kleine groep, van maximaal 6 kinderen, gaan we het schatgravers spel spelen en
vervolgens een krachtstok maken!
Na deze workshop hebben de kinderen:
- een completer beeld van zichzelf
- hun zelfbeeld versterkt
- hun zelfvertrouwen vergroot
- zicht op hun eigen schatten (kwaliteiten) én op de schatten bij anderen
- hun eigen krachtstok gemaakt die hen kan helpen op momenten dat het even niet zo fijn is.
De kosten voor deze workshop zijn €20 per kind.
Het is voor deze workshop belangrijk dat de kinderen zelf een stok (uit het bos of de tuin)
meenemen. Het is fijn als de bast al van de stok af gehaald is.
Opgave via janine@coachpraktijk-leef.nu of 06-57945403.De workshop gaat door bij
minimaal 4 deelnemers.

