MAANDINFO
Woensdag 3, 10 en 17 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Za. 20 april t/m zo. 5 mei
Vrijdag 10,17 en 24 mei

8 april 2019

Expressie circuit voor groep 5 t/m 8
Studiedag OPO-R. Alle leerlingen zijn vrij.
Facultatieve 10 minutengesprekken
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Meivakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
Expressie circuit voor groep 1 t/m 4
~ Schoolnieuws ~

Studiedag OPO-R
Morgen, dinsdag 9 april, hebben alle medewerkers van OPO-R een
studie(inspiratie)dag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Deze dag staat in het teken van creativiteit in de breedste zin van het woord. De
gehele dag kunnen er workshops gevolgd worden. Een greep uit de workshops is:
activerende werkvormen, flipping the classroom, schilderen, Loesje teksten
schrijven, begrijpend tekenen, enz.

Terugblik op het project Kunst
Wij kijken met z’n allen terug op een zeer geslaagd project. De Moespot was zelfs
veranderd in een heus museum. We hebben veel mooie en leuke
reacties ontvangen. Hieronder delen we de graag eentje met u.
Beste kinderen en personeel van De Moespot,
Wauw! Wat een prachtig kunstmuseum op De Moespot vanmiddag.
Zoveel mooie, grappige, fantasievolle en kleurrijke kunstwerken
gezien! Petje af voor de organisatie en wat leuk dat de ouders
mochten komen om een kijkje in jullie kunstkeuken te nemen. De
energie en het enthousiasme was goed voelbaar, heel leuk!
Hartelijke groet van een trotse ouder

Koningsspelen
De koningsspelen van 2019 komen nu dan echt in zicht!!! Ook de sponsoractie is al in volle gang.
Groep 1 en 2 doen echt super hun best met het ophalen van de lege flessen en ook groep 3 t/m 8 is
goed op weg de sponsors binnen te halen!
Nog even paar belangrijke aandachtspunten voor de dag zelf (vrijdag 12 april):
- Elke leerling heeft een bord, bestek en beker nodig voor het Koningsontbijt op vrijdagochtend?
Deze kunnen woensdag en donderdag meegegeven worden.
- We zien elke leerling graag in sportkleding met zoveel mogelijk oranje.
- Tijdens de sponsorloop van groep 3 t/m 8 zijn supporters altijd welkom. Mocht u het leuk vinden
om de leerlingen aan te komen moedigen, dan bent u van harte welkom.
De starttijden van de verschillende groepen zijn als volgt:
13.30 uur met groep 3-4
13.40 uur groep 5
13.50 uur groep 6
14.00 uur groep 7
14.10uur groep 8

Leespromotie
Bij de ingang van de school staat deze mooie, goed gevulde
boekenkast.
De zwerfboekenkast.
De boeken die hierin staan, mogen door iedereen meegenomen
worden naar huis om te lezen. Is het boek uit, dan mag het weer
teruggezet worden. Maar je mag het ook houden of weer aan iemand
anders doorgeven.
Er staan mooie boeken bij, dus kijk er gerust eens tussen.
Veel leesplezier!

Expressie circuit
De derde ronde van het expressie circuit is voor groep 5 t/m 8 alweer gestart en groep 1 t/m 4 start
op vrijdag 10 mei. Hiervoor hebben we echter wel hulp nodig!
Heeft u zin en tijd om ons te helpen? 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.
Het gaat om de volgende momenten:
- Woensdag 10 en 17 april voor groep 5 t/m 8 van 10.45-11.45 uur.
- Vrijdag 10, 17 en 24 mei voor groep 1 t/m 4 van 10.30-11.30 uur.
Alvast bedankt hiervoor.

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Op 28 maart hebben we weer een MR-vergadering gehad. We vertellen jullie graag wat highlights uit
onze vergadering. We hebben het gehad over de nieuwe opzet van de overblijf, met daaraan
gekoppeld de ouderbetrokkenheid en communicatie naar ouders. Er is nu een verklaring omtrent
gedrag nodig voor iedere ouder die helpt, en continue toezicht van een leerkracht. School zoekt nu
naar een nieuwe manier om ouders te betrekken, die ook werkbaar blijft. Niet alleen voor de
overblijf, maar ook voor andere activiteiten.

Ook het jaarplan van de Moespot hebben we besproken. Dit jaarplan is per kalenderjaar opgesteld,
dus van januari tot januari. De aandachtspunten uit het tevredenheidsonderzoek van vorig jaar zijn
hierin meegenomen. Het is goed om te zien dat hier opvolging aan gegeven wordt.
Als laatste hebben we ook wat praktische zaken besproken. Bijvoorbeeld hoe we de notulen volgens
de wet op privacy op de website kunnen plaatsen. De vorige keer konden we door de strengere
privacywet de notulen helaas nog niet plaatsen. Nu hebben we de notulen afgestemd op deze wet en
zullen de notulen twee weken na iedere vergadering op de website te vinden zijn.
Wij zijn ons verder erg bewust van het feit dat er op dit moment alleen ouders en leerkrachten uit de
onderbouw betrokken zijn. We ontvangen graag input van ouders of leerkrachten uit de bovenbouw.
Jullie weten ons te vinden! En anders: kijk even op de website of de foto in de gang, dan weet je wie
we zijn!
Met vriendelijke groet,
De MR van De Moespot

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
Graag jullie aandacht voor de actie van Rabobank West Betuwe.
Graag uw stem op ons project.
Zomerfeest
De voorbereidingen zijn in volle gang!
Het belooft een griezelig leuke editie te worden!
Houd vrijdag 12 juli vrij in uw agenda!

~ Overig nieuws ~
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 via de website. 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.
https://www.samenloopvoorhoop.nl/doe-mee/kidsloop/

