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Welkom
Net zoals maandag bij de opening van het schooljaar, heet het team van De Moespot ook in deze
eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar jullie allen van harte welkom. We hopen dat iedereen
een fijne vakantie heeft gehad en dat iedereen weer uitgerust is om met frisse moed aan dit nieuwe
schooljaar te beginnen. Wij hebben er zin in!

Parro
In de nieuwsbrief voor de zomervakantie hadden we het al aangekondigd.
We gaan starten met de Parro app. Deze week ontvangt u via de mail een
uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden voor de Parro app. Achter de
schermen zijn wij ook al bezig geweest om zaken uit te proberen. Vanaf
volgende week gaat hij officieel in gebruik en zult u ook berichten gaan
ontvangen.
Ook gaan we de oudergesprekken via deze app inplannen. Wil je meer weten? Lees dan verder op
www.parro.com/ouders .
Hieronder vindt u nog even in het kort de voordelen van deze app;
Altijd op de hoogte
Het wordt voor mij makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten komen
direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van je kind
Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met je
delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.
Direct contact met onze school
Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere ouders te
communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kun je
aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.

Omgekeerde 10 minutengesprekken
Zoals u gewend bent, willen we graag aan het begin van het schooljaar met u in gesprek over uw
kind(eren) middels de zogenoemde ‘omgekeerde’ 10 minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken
kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind(eren) en willen we u vooral de mogelijkheid bieden
om aan te geven wat uw kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen
op school. U kent uw kind(eren) tenslotte het beste en daar maken wij, waar mogelijk, graag gebruik
van. Met behulp van deze gesprekken hopen wij een nog betere afstemming tussen school en thuis te
creëren. Deze gesprekken staan gepland op dinsdagmiddag 24 september en donderdagmiddag en –
avond 26 september.
Dit schooljaar verloopt het inschrijven voor deze gesprekken niet meer via een intekenlijst in de
centrale hal, maar via de gespreksplanner van de Parro app. Eind volgende week ontvangt u hier meer
informatie over.
In de derde schoolweek ontvangt u van ons het praatformulier wat u thuis van tevoren dient in te
vullen en wat u dan meeneemt naar het gesprek.

Informatieavond
Op maandag 16 september staat de jaarlijkse informatieavond gepland van 18.30-19.30 uur. Tijdens
deze avond zal uw kind u wegwijs maken in zijn/ haar klas. Uw kind leidt u rond door de klas en vertelt
hoe er gewerkt wordt. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om zaken aan te vullen, te verdiepen en/of
vragen te beantwoorden. We hopen u graag te spreken en te zien tijdens deze informatieavond.
Voor de ouders van groep 3 is er van 19.00-19.30 uur nog een half uur gepland waarin specifieke
informatie wordt gegeven over groep 3. Aangezien dit een belangrijk jaar is door o.a. de start van het
leesonderwijs vinden wij het van belang om u als ouder van groep 3 hierover nog extra te informeren.
Wij vragen de ouders van groep 3 ervoor te zorgen dat hun kind(eren) op dat moment worden
opgevangen, want dit gedeelte is alleen voor ouders en niet voor de leerlingen.
De ouderraad (OR) is deze avond ook aanwezig, zodat u inzage kan hebben in het financiële
jaaroverzicht en hun jaarverslag.
Vorig schooljaar hadden we een half uur ingepland voor de ouders en leerlingen van groep 8 voor
specifieke informatie over groep 8 en het Voortgezet Onderwijs (VO). Dit plannen we voor dit
schooljaar op een later moment, omdat er nieuwe leerkrachten zijn en dit moment nu te snel is. Ze
hebben meer tijd nodig om dit goed voor te bereiden en er zelf wegwijs in te worden, zodat ze u goed
kunnen voorlichten. Ter zijner tijd ontvangen de ouders van groep 8 hier een uitnodiging voor.

Gebruik van schrijfmateriaal
Via deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van onze schoolafspraken met
betrekking tot de schrijfmaterialen die de leerlingen mogen gebruiken in de groepen.
 In groep 1 t/m 3 wordt er met potlood geschreven bij schrijfopdrachten.
 Vanaf groep 4 wordt er geschreven met een vulpen. Deze vulpen wordt door
school aangeboden en de school voorziet de leerlingen ook van
inktvullingen.
In groep 4 krijgen alle kinderen eenmalig van school een schrijfpen. Deze pen wordt
voorzien van een sticker met daarop de naam/ initialen van ieder kind.
Als potloden bijna ‘op’ zijn, dan krijgen ze uiteraard een nieuw potlood van school.
Als ze het potlood en/of de pen kwijtraken, dan dient u via school voor nieuw
schrijfmateriaal te zorgen. De kosten voor een nieuwe pen zijn dan €6,- en voor een
potlood €0,50.
Aangezien bovenstaand een verandering is van voorgaande jaren, hebben deze week de leerlingen
van groep 4 t/m 8 een vulpen ontvangen. De leerlingen van groep 5 hadden hem al, omdat ze daar
eind vorig schooljaar in groep 4 mee gestart waren.

BOUW! tutorlezen
Net zoals vorig schooljaar zullen ook dit schooljaar leerlingen uit groep 2 t/m 5 hulp krijgen van
leerlingen uit groep 7 en 8 bij het BOUW! tutorlezen. BOUW! tutorlezen wordt ingezet om het
leesniveau van deze leerlingen te verbeteren.
Vorig schooljaar was het BOUW! tutorlezen in de middag gepland, echter gaan we dat voor dit
schooljaar anders doen. We starten met de hele school elke maandag- en donderdagochtend met
lezen om 8.30 uur. De leerlingen die BOUW! tutorlezen gaan dat dan op dat moment doen. We lezen
dus met de hele school van 8.30-8.50 uur.

Gymrooster
Hierbij het gymrooster voor het nieuwe schooljaar.
Dinsdag
8.30-9.20 uur
9.20-10.10 uur
10.10-11.00 uur
11.00-11.50 uur
Vrijdag
8.30-9.20 uur
9.20-10.10 uur
10.10-11.00 uur
11.00-11.50 uur

Groep 3-5
Groep 4-6
Groep 7
Groep 8

Groep 4-6
Groep 3-5
Groep 8
Groep 7

De gymlessen op dinsdag worden verzorgd door meester Pim. Op vrijdag krijgen de leerlingen gymles
van hun eigen leerkracht.
Tijdens de gymles moeten lange haren op een staart en gaan sieraden af.

Mad Science
Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort een
spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame show kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse
cursus staat elke week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid,
magnetisme, scheikunde, en optische illusies.
Of Dat het neit uit
mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae op de
jiutse patals saatn.
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
nederland.madscience.org en klik op inschrijven. Kosten: €69,50 per kind.

~ Overig nieuws ~
Een nieuw schooljaar. Doe de fietsbelofte.
Laat je kind vaker naar school fietsen!
Kinderen leren door veel te fietsen veiliger met het verkeer om te gaan en het is
natuurlijk gezond om veel te bewegen. Daarom wil de Fietsersbond het nieuwe
schooljaar goed beginnen en ouders stimuleren hun kinderen regelmatig met de fiets
naar school te brengen. Doe samen met je kinderen de belofte en maak automatisch
kans op een tof fietsfeestje voor de hele school! https://belofte.fietsersbond.nl

Derde Open Dag in cultuurgebouw Zinder op zaterdag 7 september
TIEL – In september start het nieuwe cursusseizoen van Zinder Educatie in Tiel en
dat wordt afgetrapt met de Open Dag op zaterdag 7 september. Van 11.00 tot 14.00
uur zijn er allerlei dans-, theater-, muziek-, beeldende kunst,- en mediaworkshops te
volgen, wordt er opgetreden en kunnen geïnteresseerden kennismaken met de
docenten. Ook de andere onderdelen van Zinder worden gepresenteerd, zoals
Zinder Expo en Café.
Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers wel 20 instrumenten uitproberen en worden
er danslessen gegeven in allerlei stijlen: van klassiek ballet tot hiphop. De afdeling beeldende kunst
geeft workshops ‘keramiek’ en ‘tekenen & schilderen’, er is een inloopworkshop ‘animatie’ en een
‘theater mee-doe-les’. Bekijk het complete programma op www.zinder.nl.
Ook door andere onderdelen van Zinder worden activiteiten georganiseerd. Zo is er in de Zinder Expo
een expositie met de workshop ‘maskers maken’ en zorgt Zinder Café voor heerlijke lunchgerechten
en verfrissende drankjes. Kinderen kunnen zich laten schminken, spelletjes doen op het plein of een
kijkje nemen in het Medialab van de bibliotheek.
Free Soulparty van Zinder Podium
Om 20.00 uur sluit Zinder Podium de Open Dag feestelijk af met een Free Soulparty. DJ Fullscale en
DJ Maurice Juliënne draaien dan soulvolle plaatjes waar lekker op gedanst kan worden.
Bekijk het complete programma op www.zinder.nl.

Voor meer informatie of interview- en opname-aanvragen kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met Charlotte Reinders, manager Zinder Educatie van Cultuurbedrijf Tiel, telefoon 0344
640 699 of e-mail creinders@cultuurbedrijftiel.nl.
Foto: Zinder Tiel organiseert Open Dag op zaterdag 7 september
Fotograaf: Jan Bert Vonk

Ouders van kinderen die in het schooljaar 2019-2020 de 1e Heilige Communie
gaan doen opgelet!
Dit schooljaar gaan wij in de Dominicuskerk weer beginnen met de voorbereidingen voor de 1e
Heilige Communie. Tijdens de voorbereiding werken wij met de kinderen aan het project “Blijf dit
doen.” Een aantal bijeenkomsten wordt gepland tijdens de zondagmorgenviering en een aantal op de
maandagmiddag . De data zijn zo gepland dat u, naast de bijeenkomsten met de werkgroep, ook met
uw kind(eren) tijdens reguliere en bijzondere vieringen naar de kerk kunt gaan. De kinderen kunnen
dan deelnemen aan de kinderwoorddienst. U moet hierbij denken aan de advents- en vastentijd.
Activiteiten zoals een rondleiding in de kerk en een creatief uitje staan ook dit jaar weer op het
programma.
Tijdens de voorbereiding worden er ook 1 of 2 ouderavonden georganiseerd waarin u wordt
geïnformeerd over het project. De pastoor en/of de pastoraal medewerker zullen de inhoudelijk kant
bespreken.
De datum van de communieviering zal worden gepland op een zaterdag in april of mei 2019. Aan het
project van de Eerste heilige Communie zijn kosten verbonden. Deze bedragen 25,00 euro. In dit
bedrag is het werkboek, het uitje en de materialen opgenomen.
Wilt u uw zoon of dochter dit jaar opgeven voor de 1e Heilige Communie dan kunt u dit doen tot 31
oktober a.s. Dit kan via de site van de Dominicus parochie (www.suitbertusparochie.nl). Onder het
kopje aanbod vindt u bij ‘communie’ het aanmeldingsformulier. Zodra wij dit binnen hebben
ontvangt u van ons een mail met verder informatie.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep EHC Tiel
Helna Coenen, Janneke Broers
en Anne-Marie van Rossem

