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‘Waarin een kleine school groot kan zijn!’
til@vcpong.nl

www.cbsdetil.nl

Van de directie
Op de dag van de landelijke onderwijsstaking toch een nieuwsbrief in de mail. Een deel van het
onderwijs staakt, zo ook de leerkrachten van de Til. Het is belangrijk een signaal af te geven naar
politiek en maatschappij. Er moet dringend geïnvesteerd worden zodat er op een goede manier
onderwijs gegeven kan worden, waar er tijd, geld en ruimte is voor ontwikkelingen en vernieuwingen
in het onderwijs, om overvolle klassen te voorkomen, het lerarentekort terug te dingen, de werkdruk
te verlagen en de positie van leerkrachten te verbeteren. Zaken die ik als directeur zeker
onderschrijf. In de gesprekken die we op school hebben zijn het ook vaak deze onderwerpen die
voorbij komen. We kunnen niet alles, maar willen wel het beste voor onze leerlingen. En daar werken
we voor!
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Zaterdag 16 maart: NLdoet, landelijke vrijwilligers-klussendag.
Woensdag 27 maart: ouderavond.
Donderdag 28 maart: MR-vergadering.
Dinsdag 2 april: buitenlesdag.
Woensdag 3 april: rekendag.
Donderdag 4 april: landelijk theoretisch verkeersexamen groep 7.
Woensdag 10 april: compensatiedag Koningsspelen, indien gewenst groep 1 vrij.
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Dinsdag 16 en woensdag 17 april: eindtoets groep 8.
Donderdag 18 april: Paasviering en afscheidsfeest Julia, Axel en Olivia.
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag, vrije dag.
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei: Meivakantie
Woensdag 8 mei: voetbaltoernooi Woltersum bovenbouw (Let op, in de jaarplanning stond 15
mei.)
Woensdag 8 mei: luizencontrole.
Donderdag 9 mei: koffiemoment.
Dinsdag 14 mei: Schoolreis groep 1/2
Woensdag 15 mei: praktisch verkeersexamen groep 8.
Woensdag 12 juni: schoolfotograaf

Algemene informatie vanuit school
NLDoet, zaterdag 16 maart
Op zaterdag 16 maart doen we als school weer mee met NL Doet, de landelijke vrijwilligersklussendag van het Oranjefonds. We doen die ochtend vanaf 9.30 uur verschillende klussen om de
school binnen en buiten mooier te maken. Helpt u ook mee? Aanmelden kan via
https://www.nldoet.nl/klus/klussen-en-om-de-school-0
Zegt het voort, zegt het voort aan buren en overburen!
Er zijn 26 klussen te doen, waarvan twee verfklussen in de school, mensen met schildertalent zijn
daarom zeker van harte welkom.

Open dag
Afgelopen woensdag hadden we de jaarlijkse openschooldag. Het was fijn om een aantal nieuwe
belangstellenden voor onze school te treffen. Ook was er een heel aantal betrokken eigen ouders,
die wel eens een keer mee wilden kijken in de groep. Bedankt voor jullie komst.

Jarig
Geen jarigen deze week.

Uit de groepen
Bovenbouw
Topo Toets
Komende week Drenthe en Zuid-Holland.
Kopieerbladen taal
Een aantal kinderen krijgen kopieerbladen mee die op hun weektaak stonden, maar zijn vergeten te
maken. Hiervoor krijgen ze twee week de tijd om het op school in te leveren.
Groep 7 verkeer
Verkeerexamen oefenen samen met je ouders (regels veranderen) op www.examen.vvn.nl/oefenen
Huiswerk Muiswerk
Staat deze keer, wegens omstandigheden, open tot en met woensdag.
Onderbouw
Koningsspelen
Op 12 april zijn de koningsspelen. Ondanks dat dit op een vrijdag valt, willen we wel graag dat alle
kinderen er die dag zijn, ook de kinderen van groep 1. Voor sommige groep 1-leerlingen is 5 dagen
naar school gaan een beetje te veel, helemaal met zo’n sportieve feestdag op vrijdag. Daarom mogen
de kinderen uit groep 1 op woensdag 10 april een dagje thuis blijven, zodat ze er tijdens de
Koningsspelen bij kunnen zijn.
Thema sprookjes
We werken met veel plezier aan het thema sprookjes. Deze week hebben we gewerkt rondom het
sprookje “ Assepoester”. Volgende week staat het sprookje “ De wolf en de zeven geitjes” centraal.
Torenklas
Spaans en Duits
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 7 en 8 een toets Spaans en Duits meegekregen. De
toets is op dinsdag 2 april. Succes met leren!

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Garage-Sale Thesinge
Zaterdag 23 maart zijn er op verschillende adressen in Thesinge de deuren van garages, schuurtjes,
halletjes, stoepjes of auto’s open als verkoopplekje voor overtollige spulletjes. Een flyer in de bijlage.
Roefeldag 2019
De Roefeldag gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft laten weten dat het steeds moeilijker wordt
om bedrijven te motiveren mee te doen. Zij bezinnen zich de komende tijd of en hoe het Roefelen in
Ten Boer voortgezet kan worden. Heeft u inbreng voor de organisatie, dan kunt u mailen naar:
roefeldagtenboer@gmail.com

23 maart van 10.30-16.00 Garage-Sale Thesinge
Zaterdag 23 maart zijn er op verschillende adressen in Thesinge de deuren van
garages, schuurtjes, halletjes, stoepjes of auto’s open als verkoopplekje voor
overtollige spulletjes.
Bij deze garages e.d. komen flyers te liggen met deelnemende adressen.
Deze adressen zijn ook zichtbaar door vlaggen, pijlen of bordjes
Voor meer info kun je ook contact opnemen via labloem@outlook.com

23 maart van 10.30-16.00 Garage-Sale Thesinge

