MAANDINFO
Vrijdag 15 februari
Ma. 18, di. 19 en do. 21 februari
Woe. 20 feb. en 6 maart
Za. 23 feb. t/m zo. 3 maart
Ma. 4 t/m do. 21 maart
Donderdag 21 maart

14 februari 2019

Rapport mee
10 minutengesprekken
Expressie circuit voor groep 5 t/m 8
Voorjaarsvakantie
Project Kunst
Eindpresentatie MIK groep 5
~ Schoolnieuws ~

Project Kunst
Vanaf maandag 4 maart starten wij weer met een schoolbreed project van drie weken. Het thema is
dit jaar ‘Kunst’. In alle groepen gaan de leerlingen op hun niveau aan de slag met allerlei aspecten die
daar bij horen. Dit project zullen we ook gezamenlijk afsluiten middels een tentoonstelling van alles
wat de leerlingen geleerd, gemaakt en gedaan hebben. Komende week volgt er nog meer informatie
hierover vanuit de werkgroep.

Expressie circuit
Woensdag 13 februari is er weer gestart met het expressiecircuit voor de groepen 5 t/m 8. Voor de
overige 2 woensdagen (20 februari en 6 maart) van 10.45-11.45 uur zijn we nog op zoek naar hulp.
We hebben elke keer 10 hulp(groot)ouders nodig.
Helaas hebben we voor de groep 1 t/m 4 op de donderdagmiddag van 13.00-14.00 uur te weinig
hulp(groot)ouders, waardoor we hebben moeten besluiten dit niet door te laten gaan.

Nieuws geschreven door de leerlingen:
Het verslag vanuit de leerlingenraad van 30-01-2019
Andere lessen
 Groep 5
Er kan misschien meer expressie komen, want we hebben maar 3x in het jaar expressie. En meer
sportlessen want we gymmen maar 2x in de week
 Groep 7
Ouders uitnodigen om over hun beroep te vertellen. Buitenlessen, en dan gewoon normale lessen
maar dan buiten. En les in groep 8 over de middelbare school.
 Groep 8
Misschien kunnen er mensen met speciale vakken wat komen vertellen zoals: Architect, hulpdienst &
archeoloog.
Wc’s
 Alle klassen
Schoonmakers kunnen misschien elke dag de wc’s schoonmaken en één keer in de week heel erg
goed. Dat elke groep een leukere wc krijgt of (hele dure) zelfreinigers & luchtverfrissers.

Thema project
 Alle klassen
De opties waren: wereldkeuken, kunst, grote ontwikkelingen, drama, sport, dieren, oorlogen,
animatie & middeleeuwen. Nadat we gestemd hebben is het project kunst geworden.
Plein
 Alle klassen
Er moeten nieuwe dingen komen zoals: springtouwen, nieuwe hockeysticks, basketbalring,
schommels en een klimrek uitbreiding. groep ¾ wil graag een hutje of huisje. Misschien kunnen er
meer dingen op het gras komen. En misschien kunnen we de pleindienst weer invoeren, want dan
raken we minder dingen kwijt.
Ballen
Meer tennisballen, basketpaal, basketballen.
Chris (groep 8) Cyara (groep 7)

Overblijf
We merken dat er nog wat onduidelijkheid bestaat over de hulp voor het overblijven. In de
allereerste nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we aangegeven dat we ook dit schooljaar niet
zonder uw hulp kunnen. Na de voorjaarsvakantie gaan we het iets anders aanvliegen dan voorgaande
jaren, omdat de wet- en regelgeving veranderd is.
De verandering is dat de leerkrachten van groep 1 t/m 8 eten zelf met de leerlingen in de klas eten.
En wel om de volgende reden; de Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat er tijdens schooltijd
niemand voor de klas mag staan zonder onderwijsbevoegdheid. Door het voeren van het
continurooster, vindt het eet/pauzemoment plaats tijdens schooltijd en dient dit samen met de
leerkracht te zijn.
Na het eten gaan de leerlingen naar buiten en is er pleinwacht. Deze pleinwacht zal bestaan uit een
teamlid en een ouder. Hiervoor hebben we een vast groepje ouders bereid gevonden om hierbij te
helpen. Voor hen is ook een VOG (=Verklaring Omtrent Goed gedrag) aangevraagd. Dit is namelijk
verplicht gesteld om te mogen helpen bij het overblijven, dan wel pleinwacht meedraaien. Hierdoor
hebben de leerkrachten ook nog een pauzemoment waarop ze recht hebben.
Op deze manier hebben we de overblijf goed geregeld en weten we zeker dat alle leerlingen en
leerkrachten rustig pauze kunnen houden.
Denkt u ik na het lezen van bovenstaande, ik zou graag ook mijn bijdrage willen leveren in het vaste
pleinwachtteam, dan kunt u dit aangeven bij de directeur.

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Na de verkiezingen in oktober 2018 zijn we gestart op met een nieuwe MR bezetting.
Annemarieke en Esther vanuit het personeel en Arnica , Maaike en Lotte vanuit de ouders.
De eerste twee vergaderingen zijn al achter de rug en de eerste cursus kunnen we ook al afvinken.
Onder andere het volgende is tot zover besproken de pestcoördinator, hoogbegaafdheidsbeleid op
De Moespot, de jaarbegroting, contact met de GMR en de gezonde school.
De notulen bekijken? Via de site van de Moespot, onder het kopje “ouders” en “ medezeggenschap”
zijn ze te bekijken.
Wilt u een vergadering bijwonen? Vergaderdata voor dit schooljaar zijn 21 maart, 16 mei, 27 juni.

Meld u dan aan via een van de leden van de MR of via het e-mailadres van de MR:
mr.moespot@opo-r.nl.
We zullen u via de nieuwsbrief ook op de hoogte houden van zaken waar we mee bezig zijn.
We hopen dat u ons weten te vinden !

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
Terugkoppeling van de kerstactie:
December is de feestmaand. Gezellig samenzijn met familie en
vrienden. En misschien krijg je wel een cadeautje met Sinterklaas of
Kerstmis. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom
hebben de kinderen thuis gekeken of ze nog speelgoed hadden waar
ze niet meer mee speelde. Het speelgoed werd op school rondom de
kerstboom uitgestald. Op vrijdag 21 december werden dozen
met (baby)speelgoed, knuffels, spelletjes en boeken aangeboden
aan Klesteo, kleding- en speelgoedbank te Tiel. De spullen gaan
daar een nieuw leven tegemoet, bij gezinnen waar het heel erg
welkom is. Mocht u thuis nog speelgoed/kleding/linnengoed
hebben liggen, Klesteo is er heel erg blij mee. Kijk voor meer
informatie op http://www.kledingbanktiel-eo.nl/
De ouderraad wil graag alle kinderen en ouders bedanken voor
de gegeven spullen. Het is geweldig om te zien dat er zo gul is
gegeven voor het goede doel.
Inschrijving “Een aandeel in de Betuwe”
We hebben ons net zoals afgelopen jaar ingeschreven om mee te doen aan het project “een aandeel
in de Betuwe”. Een deel van de winst van Rabobank West Betuwe wordt verdeeld onder
verenigingen/stichtingen die een aanvraag hebben gedaan en voldoende stemmen van de leden
hebben gekregen. Met het geld van afgelopen jaar zijn er al concrete plannen om aanpassingen te
doen in de keuken van De Moespot, zodat er meer mogelijkheden komen voor bijvoorbeeld
expressie, het Zomerfeest en andere festiviteiten. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we de kans
krijgen om wat meer uit te geven aan dit doel. Op 21 maart 2019 horen we of we weer mee mogen
doen. Mocht dat het geval zijn, dan hebben we zoveel mogelijk stemmen nodig!
Wordt vervolgd!

Zomerfeest
Noteer het vast in de agenda’s… Op vrijdag 12 juli 2019 vieren we ons Zomerfeest!

~ Overig nieuws ~

KinderLoop voor Hoop
Heb je het al gehoord? Op 2 juni wordt de KinderLoop georganiseerd. De KinderLoop is onderdeel
van de SamenLoop voor Hoop in Tiel en jouw (klein)kinderen kunnen daar bij zijn! Om een indruk te
krijgen van deze loop of kinderen te overtuigen ook mee te doen, staat dit filmpje op YouTube voor
je klaar: https://www.youtube.com/watch?v=s1REd13VX-4
KinderLoop voor Hoop Tiel
Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we op zondagochtend 2 juni een
KinderLoop. Kinderen wandelen 24 minuten op het parcours. De KinderLoop start om 10:00 uur en
samen lopen we voor en met kinderen die kanker hebben of hebben gehad. Ouders komen zelf met
hun kinderen naar het evenement en kunnen, zo nodig, hun kinderen tijdens het wandelen
begeleiden. Ouders/opa’s en oma’s kunnen hun (klein)kinderen aanmelden door een e-mail incl.
naam, adres en geboortedatum te sturen naar kinderlooptiel@gmail.com
Het inschrijfgeld is € 3,- p.p. Het inschrijven kan tot 1 mei.
Voor die €3,- krijgt jouw kind een strippenkaart waarmee spelletjes gedaan kunnen worden op
zondag 2 juni. De strippenkaart is tevens ook zaterdag of zondag op te halen bij de commissie
Kinderloop
Tijdens SamenLoop voor Hoop draait het niet om wandelen alleen. Naast het wandelen zijn er ook
leuke activiteiten voor de kinderen. Een geweldig en gezellig evenement, met een sfeer die uniek en
onvergetelijk is.
Acties
Kanker is een nare ziekte, maar gelukkig worden er tegenwoordig steeds meer mensen beter. Dit
komt door wetenschappelijk onderzoek. Dokters ontdekken steeds nieuwe medicijnen. Maar
onderzoek en medicijnen zijn duur en hier is dus veel geld voor nodig. Daarom is het belangrijk dat er
geld wordt ingezameld. Op deze manier kunnen we nog meer mensen beter maken. Helpen jouw
(klein)kinderen ons mee? We geven je (klein)kinderen een paar tips, maar zet vooral ook hun
creatieve brein aan het werk:
 Laat ze sponsoren door hun oom, tante en/of buren. Dan betalen ze een paar euro als jouw
kind de finish heeft gehaald
 Laat je kinderen flessen inzamelen voor statiegeld.
 Bak samen cupcakes en laat je kinderen de cupcakes verkopen

