MAANDINFO
Dinsdag 12 november
Woensdag 13 november
Donderdag 14 november
Donderdag 14 november
Maandag 18 november
Woensdag 20 november

7 november 2019

10 minutengesprekken
Expressie circuit
NIO toets voor leerlingen van groep 8
10 minutengesprekken
Vanaf 13.30 uur de school in Sinterklaassfeer brengen
Groep 1-2 zijn vrij

~ Schoolnieuws ~
Geboorte
Maandag 28 oktober is Yara, de dochter van juf Nina geboren!
Bij de geboorte woog ze 3650 gram en was ze 50 cm lang.
Moeder en kind maken het goed!
We wensen juf Nina en haar partner Jeffrey veel geluk toe met hun dochter.

Nieuwe collega in groep 8
Na een lange zoektocht en vele gesprekken met potentiële kandidaten hebben we een match
gevonden voor onze vacature in groep 8. Wendy van Hemert komt na de kerstvakantie ons team
versterken. Zij zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les gaan geven aan groep 8. Juf Marga
zal dan de woensdag voor haar rekening nemen. Hieronder stelt Wendy zich aan u voor.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Graag wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Wendy van Hemert. In ben samen
met mijn man Richard en ons zoontje Djenzi woonachtig in Tiel.
Op dit moment ben ik werkzaam op een basisschool in Elst (Utr.). Hier ben ik veel
reistijd kwijt om van en naar school te komen. Dit heeft mij doen besluiten om
verder te gaan kijken. Met veel enthousiasme heb ik gesolliciteerd op obs De
Moespot en mag ik me vanaf 1 januari de nieuwe juf van groep 8 noemen. Ik heb
er enorm veel zin in en kijk er naar uit om op deze school te komen werken.
Mijn hobby’s zijn lezen, zwemmen, leuke dingen doen met mijn familie en
vrienden en winkelen. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in de geschiedenis van
Nederland en dan met name de Tweede Wereldoorlog.
Met een vriendelijke groet,
Wendy

Informatieavond voortgezet onderwijs (VO)
Donderdag 31 oktober heeft de informatieavond over het VO
in samenwerking met het Lingecollege plaatsgevonden voor de
ouders en leerlingen van groep 8 en voor de ouders van groep
7. Het was een geslaagde informatieavond met een grote
opkomst. Er werd duidelijke informatie gegeven en er was
voldoende ruimte voor vragen. De vragen van de aanwezige
leerlingen zijn ook beantwoord.

10 minutengesprekken
Dinsdag 12 en donderdag 14 november staan de 10
minutengesprekken weer gepland. Tijdens deze gesprekken neemt de leerkracht u mee in de
ontwikkelingen en vorderingen van uw kind(eren) in de klas. Dinsdagmiddag 5 november heeft u via
Parro al een mededeling ontvangen en kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken via de
gespreksplanner van de Parro app. Het inschrijven voor deze gesprekken verloopt niet meer zoals
voorgaande jaren via een intekenlijst in de centrale hal.

Berichtgeving vanuit de leerlingen
 Kinderraad Tiel
Fieke en Floor uit groep 7 en 8 hebben zich verkiesbaar gesteld voor de kinderraad van Tiel.
Dat is een groep kinderen van 14 scholen die gaan vergaderen over dingen die mensen kunnen
helpen of activiteiten die we kunnen doen met anderen mensen in de gemeente Tiel.
Floor :”Ik heb me verkiesbaar gesteld ,omdat het me interessant leek. Ik had een andere jongen
over de kinderraad gehoord en hij had er goeie reacties over .”
Fieke :”Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat het me leuk leek en ik goed mijn ideeën kan delen.”
Toen we bij de kinderraad kwamen werden we begroet door de griffier.
De burgemeester was er ook bij. Hij gaf iedereen een hand.
Hij vertelde over de raadskamer en over hoe hij burgemeester was geworden.
Daarna ging hij ons installeren en moesten we dat verklaar en beloof ik zeggen.
Toen kregen we een papier en moesten we met de klas bespreken over wat we voor project we
zouden kunnen doen.
Die week daarna gingen we terug en deze keer was de burgemeester er niet. Dat was wel
jammer maar de griffier was er wel en toen gingen we de punten van ons papier bespreken.
Van Fieke en Floor.
 Voorleeswedstrijd
Op De Moespot houden we elk jaar tijdens de Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd.
Kinderen uit groep zeven en acht mogen daaraan mee doen. Eerst hadden we een wedstrijd in
de klas. Daar werden in groep 7/8 4 kinderen uitgekozen. Die 4 kinderen gingen voorlezen in de
hal voor de andere leerlingen uit groep 7/8. De kinderen mochten stemmen op degene die ze
het best vonden voorlezen. Ik vond het heel erg leuk om mee te doen aan de voorleeswedstrijd,
maar ik vond het ook best spannend. Toen iedereen ging stemmen was ik zenuwachtig, maar
toen ik hoorde dat ik had gewonnen was ik blij en tegelijkertijd opgelucht dat het voorbij was.
Daarna kreeg ik ook nog een oorkonde met er op ‘’ winnaar 2019 ‘’. Ik had van de juf een
spelregelboekje gekregen en daar stond alles in wat je eigenlijk moest weten als je vragen had
over de voorleeswedstrijd. Ik had hard geoefend en ik vond dat ik een leuk en spannend stukje
had uitgekozen. Vorig jaar had ik ook meegedaan aan de voorleeswedstrijd alleen toen was ik
niet zo ver gekomen als nu. Ik vind het heel leuk om De Moespot te vertegenwoordigen en toch
ook erg spannend. In februari komen alle voorleeskampioenen van Tiel bijeen in Zinder. En

wordt de Tielse voorleeskampioen gekozen. Ik ben benieuwd wie er dan gaat winnen en ik hoop
natuurlijk dat ik het word, maar ik ben al blij dat ik zover ben gekomen.
Van Noa van Uden

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Afgelopen dinsdag hebben we een goede vergadering gehad. Er wordt op dit moment binnen de
school aan een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar en een begroting gewerkt.
Binnenkort buigen wij ons hier als MR ook over.
Heeft u punten waarvan u vindt dat wij daar als MR aandacht aan moeten besteden? Wij horen
dat dan graag van u. Dat kan door dit te bespreken met een MR lid of te mailen naar
mr.moespot@opo-r.nl

Informatie vanuit de ouderraad (OR)

Sinterklaas
De Sinterklaastijd komt alweer heel dichtbij en de
voorbereidingen van de Ouderraad en het team zijn in volle gang.
Versieren
Zoals u in Parro al heeft kunnen lezen, gaan we de school op
maandag 18 november vanaf 13.30 uur in Sinterklaassfeer
brengen. Via het agenda-item kunt u laten weten of u ons komt helpen. Er zijn gelukkig al
aanmeldingen, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken! Vanaf 14.30 uur sluiten ook de
aanwezige leerkrachten aan.
Nepcadeautjes
In de week van 11 tot en met 15 november verzamelen we met Sinterklaaspapier ingepakte
dozen, groot en klein, op het podium, bedoeld als decoratie. Helpt u mee?
Hoe meer cadeautjes, hoe meer Sintsfeer 😊
Lootjes trekken
Op maandag 18 november gaan de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken met hun klas en de
leerkracht. Zij krijgen die dag een envelop met € 5,00 per leerling mee voor het kopen van een
cadeautje. Het is de bedoeling dat bij het cadeautje een leuke surprise en gedicht wordt
gemaakt. Verdere informatie hierover krijgen de leerlingen dan ook mee naar huis.
Schoen zetten
Alle leerlingen mogen ook dit jaar weer hun schoen zetten op school.
Ssssssssst…. Dit zal zijn op donderdag 28 november 2019. De leerlingen worden hier zelf
uiteraard ook nog van op de hoogte gebracht, maar zet het vast in uw agenda!
Pietengym
Op dinsdag 3 december van 10.00 uur tot 11.30 uur hebben de leerlingen van groep 1 tot en met
4 pietengym in de sporthal Rauwenhof. De leerlingen krijgen na afloop een echt pietendiploma!
Ze worden hierbij geholpen door leerlingen van groep 8. Ze krijgen tussendoor iets te drinken en
een lekker speculaasje.
Bijzonder vervoer gezocht!
Voor de Sintviering, die op 5 december in de ochtend zal plaatsvinden, zijn wij op zoek naar een
ludiek vervoermiddel voor de Sint en zijn Pieten. Bent u of kent u iemand met een bijzondere
auto of een tractor of paard en wagen of….? We horen uw ideeën graag!

Verdere details over de Sinterklaasviering voor alle groepen volgt op een
later moment nog.
Heeft u vragen, schroom dan niet deze te stellen! Dat kan via
or.moespot@opo-r.nl of door één van ons even aan te spreken!
Tot zover en alvast hartelijk dank voor uw hulp en bijdragen!

De Ouderraad

