MAANDINFO
Ma. 23 t/m vrij. 27 sept.
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober
Za. 19 t/m zo. 27 oktober

26 september 2019

Week tegen het pesten
OR vergadering
Start Kinderboekenweek
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.

~ Schoolnieuws ~
Reminder Studiedag
Op maandag 7 oktober zijn de leerlingen vrij. Gedurende deze dag hebben de
leerkrachten een studiedag op school.

Nieuws uit de kleutergroepen
Oh wat duurde de vakantie voor veel kleuters lang. Ze wilden graag weer naar school, terug naar hun
vriendjes en vriendinnetjes. Maar ruim 2 weken geleden was het dan eindelijk zover. Er werd de
eerste schooldag weer veel geknuffeld en gekletst. Ook de nieuwe kinderen, Sarah, Isabel, Yeshua,
Jennifer en Xander, die die dag hun
allereerste schooldag hadden, werden
meteen enthousiast meegenomen in
alle verhalen en activiteiten.
Om elkaar goed te leren kennen, zijn
we gestart met het thema " dit ben ik."
We hebben allemaal een doos geverfd
in onze lievelingskleur. Deze doos
vullen we met spullen die vertellen
waar we van houden. Zo hebben we in
beide groepen een museum van ikdozen. We hebben ook al veel
spelletjes, liedjes, verhalen en andere
activiteiten gedaan om elkaar goed te
leren kennen, maar ook om alle regels
en afspraken te leren en onthouden.
Ook kwam Linda van de bibliotheek
voorlezen in de beide groepen. Ze
heeft het prentenboek "De lekker
lange agent" van Tjibbe Veldkamp voorgelezen. Ze heeft ons ook gemeten om te kijken of wij al lang
genoeg zijn voor de politie. En ze vertelde ons dat je gratis lid kan worden van de bibliotheek in
Zinder. Je krijgt dan een pasje waarmee je zoveel boeken kan lezen als je maar wil.

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Dinsdag 10 september is de MR voor het eerst weer bij elkaar geweest. We hebben een goede start
gemaakt. Er zijn diverse onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid.
Zoals bij u bekend staan op de site de notulen van de vergaderingen. Heeft u iets wat u bespreekbaar
wilt maken? Dan kunt u één van de MR leden aanspreken. Ook kunt u mailen via het mailadres van
de MR: mr.moespot@opo-r.nl .

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
Met ingang van dit schooljaar heeft Marjolein zich bij ons aangesloten. Welkom Marjolein!
Hieronder stelt zij zich even aan jullie voor:
Hoi! Ik ben Marjolein Prijn-Evers, getrouwd met Rob en moeder van
Sophie (5 jaar) en Noud (2 jaar). In mijn dagelijkse leven werk ik als dataanalist bij een bank in Amsterdam.
Vanaf dit schooljaar kom ik de Ouderraad versterken. Het lijkt me fijn
om bij te kunnen dragen aan alle leuke activiteiten die er georganiseerd
worden voor de kinderen van de Moespot. Dit is voor mij ook een
manier om nog meer betrokken te zijn bij de school en de kinderen.
Bovendien is het leuk om deel uit te maken van een team enthousiaste
ouders die dit allemaal mogelijk maken!

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 25 september t/m 2 oktober 2019 is het weer zover: dan gaat
de Kinderpostzegelactie weer van start. 160.000 leerlingen uit het
basisonderwijs zullen zich inzetten voor de kinderen in de daklozen- en
vrouwenopvang. Deze kinderen hebben al veel meegemaakt en ook in de
opvang gaan ze weer door een moeilijke periode heen. Ook onze leerlingen
gaan zich inzetten voor kinderen die dat hard nodig hebben: voor kinderen
door kinderen! De leerlingen van groep 7- en 8 zijn gisteren vanaf 12.00 uur
op pad gegaan om kinderpostzegels te verkopen.

Kinderraad Tiel
Ook dit schooljaar nemen we met een afvaardiging uit groep 7 en 8 weer deel aan de
kinderraad. Vorige week zijn de verkiezingen in de klas geweest. Fieke uit groep 7 en Floor
uit groep 8 vertegenwoordigen De Moespot tijdens de kinderraad. Binnenkort worden
deze leerlingen in de raad geïnstalleerd. Veel plezier en succes Fieke en Floor!

~ Overig nieuws ~
Kinderboekenweek Zinder, Tiel: Mini-tentoonstelling Quentin Blake
Van 9 oktober t/m 15 november is er op de jeugdafdeling van de bibliotheek in Tiel een minitentoonstelling over het werk van Quentin Blake, bekend van o.a. de boeken van Roald Dahl. De
panelen vertellen het verhaal van Quentin Blake als illustrator, waarbij zijn bijzondere samenwerking
met Roald Dahl natuurlijk veel aandacht krijgt.

De tentoonstelling beslaat diverse onderwerpen en beantwoordt verschillende
vragen zoals:
- Welke momenten in een verhaal kies je om te illustreren?
- Wat gebeurt er in de tekeningen?
- Hoe kun je de illustratie aanpassen aan de sfeer
van het verhaal?
- Hoe komen de personages tot leven?
- Waar moet een illustrator allemaal aan denken?
Bij de tentoonstelling is een educatief pakket
samengesteld, gericht op de groepen 4 t/m 6
waarbij de kinderen zelf aan de slag gaan met het werk van de illustrator.
Wij nodigen scholen uit om de tentoonstelling gratis te bezoeken en
aansluitend de bijbehorende les te volgen. Er zijn verschillende varianten, de inhoud kan in overleg
met de leerkracht worden bepaald.
- Voor aanmelden of meer info kunt u contact opnemen met Renate Olthof:
- Renate.olthof@bibliotheekrivierenland.nl
- Tel. 06 18756524

RIOzorg
Beste Ouders,
Kinderen zijn wel eens druk, zitten niet lekker in hun vel of maken iets vervelends mee. Is uw zoon of
dochter erg onrustig, boos of verdrietig? Of stiller dan u gewend bent? Heeft u of de school het
vermoeden dat uw kind hoogbegaafd is? Speelt uw kind niet (meer zo) fijn? Trekt hij of zij zich terug
of vindt u uw kind somber? Of is het lastig de aandacht bij een taakje te houden? Is er iets ingrijpends
voorgevallen? Maakt u zich, kortom, wel eens zorgen over de ontwikkeling van uw kind?
RIOzorg werkt op de Prins Clausschool in Tiel.
Om u en uw kind dichtbij te kunnen helpen heeft RIOzorg, het Regionaal Instituut
Ontwikkelingsproblemen, een locatie op de Prins Clausschool.
Onze behandelaar Myrthe Keurentjes is iedere maandag aanwezig en u kunt tussen 8.30 en 9.00uur
even bij haar binnen lopen, anders kunt u haar ook een mail sturen: m.keurentjes@riozorg.nl
Moespot
Op maandag in de vakantie is Myrthe aanwezig op de Moespot.
Voor wie is RIOzorg?
RIOzorg biedt onderzoek en behandeling aan kinderen en jeugdigen tussen de 4-18 jaar met
ontwikkelingsproblemen en/of gedragsstoornissen. RIOzorg heeft contracten met bijna alle
gemeentes. Voor u betekent dit dat onderzoek en behandeling van uw zoon of dochter worden
vergoed! Ook als na onderzoek blijkt dat er geen behandeling nodig is, worden de kosten van het
onderzoek toch door de gemeente betaald. Wij hebben echter wel een verwijzing van uw huisarts, de
schoolarts of uw wijkteam nodig, zij kunnen deze voor u schrijven.
Kenmerken RIOzorg
 Geen wachtlijst
 Onderzoek/behandeling/medicatie onder 1 dak
 Onderzoek en behandeling op het gebied van ontwikkelingsproblemen (bijvoorbeeld ADHD,
autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid)
 Contract met de gemeente Tiel
 RIOzorg is een volledige dochter van het Regionaal Instituut Dyslexie (RID)

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.riozorg.nl.
Heel belangrijk dat de lijntjes kort zijn, daarom ben ik er ook, mijn naam is Circe (uitspraak Kiereke)
Trikels en ik ben de regiomanager van RIOzorg.
Met vriendelijke groet,
Circe Trikels
c.trikels@riozorg.nl
06 868 772 76
bereikbaar: maandag – dinsdag – donderdag
West-Brabant-Oost, Hart van Brabant, Rivierenland

