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Woensdag 10 april: compensatiedag Koningsspelen, groep 1 vrij.
Woensdag 10 april: voorstelling groep 3/4/5 in Ten Boer.
Donderdag 11 april: MR vergadering 16.00-17.00 uur.
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.
Woensdag 8 mei: luizencontrole.
Donderdag 9 mei: koffiemoment.
Dinsdag 14 mei: Schoolreis groep Onderbouw.
Donderdag 16 mei: Schoolreis Middenbouw.
Woensdag 15 mei: praktisch verkeersexamen groep 8. Vorige week zat de route bij de
nieuwsbrief, om te oefenen.
Woensdag 12 juni: schoolfotograaf.

Algemene informatie vanuit school
Social Schools
Alle ouders hebben een inlogcode gekregen van Social Schools. Bij 42% van de ouders is het al gelukt
om in te loggen. Is het nog niet gelukt of hebt u geen codes ontvangen, laat het dan even weten. De
komende tijd zullen we stukje voor stukje alle mogelijkheden gaan inzetten, die t.z.t. ook de
nieuwsbrief overbodig maken.
Keuken verven
Zijn er mensen die het leuk vinden of mensen kennen die het leuk vinden om de keukenmuren een
fris verflaagje te geven?
Plantenbakken
Willeke Huistra-van Rust aan de Schutterlaan heeft onze plantenbakken weer voorzien van nieuwe
planten. Hartelijk dank daarvoor.
Koningsspelen groep 1 t/m 4
Vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 vieren de koningsspelen op school. Na een gezamenlijk ontbijt gaan
we spelletjes spelen op het schoolplein. Het thema van deze spelletjes is:” Prinsen en prinsessen”.
De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Voor deze Koningsspelen zijn we op zoek naar verkleedkleren die passen binnen het thema “prinsen
en prinsessen”. Wie heeft er nog een jurk? Een colbert? Een sjaaltje? Etc.

De kinderen beginnen de dag dus met een ontbijt op school. Voor drinken en lekkers tijdens de
fruitpauze wordt gezorgd. De lunchpauze spullen moeten de kinderen gewoon zelf meenemen.
Koningsspelen groep 5 t/m 8
Voor groep 5 tot en met groep 8 heeft er één ouder zich aangemeld om mee te fietsen. Dat is te
weinig. Daarom zijn we op zoek naar nog meer hulptroepen. U mag mee heen- of terugfietsen. Het is
niet nodig, maar mag wel om tijdens de spelen aanwezig te zijn. Het begint om 09:55 en is om 12:00
afgelopen. De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen.
Paasviering en afscheid van Julia, Axel en Olivia
Donderdag 18 april vieren we Pasen en houden we het afscheidsfeest voor Julia, Axel en Olivia
omdat ze gaan verhuizen naar Zweden. We gaan samen lunchen met een Zweeds tintje. De kinderen
nemen hun eigen lunch spullen mee, dit wordt aangevuld met Zweedse lekkernijen.
Traditiegetrouw spelen we het spel “eitje tik”. We gaan ook een eitje verven. Hiervoor moeten alle
kinderen drie gekookte eieren meenemen.
Oud en jong
De bovenbouw heeft afgelopen woensdag pannenkoeken gebakken voor de Noaberstee. Janna heeft
er een leuk stukje over geschreven op de site van Thesinge:
https://www.thesinge.com/noaberstee/inloopochtenden/bedankt-voor-de-heerlijkepannenkoeken.php
Gymnastiek
Met het mooier wordende weer wil gymmeester Willem ook graag buiten kunnen gymmen. Daarom
de vraag voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 om elke week gymspullen mee te nemen voor binnenen voor buitengym.
Schoolfruit
Volgende week is alweer de laatste week dat het schoolfruit bij ons op school wordt gebracht. Zet u
voor de week daarna zelf weer fruit voor mee naar school op het boodschappenlijstje?

Jarig
Geen jarigen deze week.

Uit de groepen
Bovenbouw
Topotoets
Limburg en Noord-Brabant.
Muiswerk huiswerk
Zoek een vast moment in de week. Als u even meekijkt, vergroot u de betrokkenheid bij school.
Verkeersexamen theorie groep 7
Groep 7 heeft meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen. Iedereen is geslaagd. Gefeliciteerd!
Koningsspelen
Voor groep 5 tot en met groep 8 heeft er één ouder zich aangemeld om mee te fietsen. U mag mee
heen of terugfietsen. Het is niet nodig, maar mag wel om tijdens de spelen aanwezig te zijn. Het
begint om 09:55 en is om 12:00 afgelopen.
Schoolvoetbal woensdag 8 mei
Er hebben zich al een aantal ouders gemeld om te willen rijden. Nog niet genoeg. Opgeven kan bij
Mila graag met het aantal plekken in de auto. Hier geldt ook dat u ook alleen kan halen of brengen

en eventueel even aanmoedigen. We doen dit jaar met een jongens en meisjes team mee. Henk
Tammens is weer coach. Wie wil coach zijn van het damesteam?
Middenbouw
Tosti dag
In de middenbouw gaan we tot de meivakantie tosti-dag uitproberen. Alle kinderen die hebben
aangegeven weleens een tosti te willen eten tijdens de lunchpauze zijn op één dag van de week
ingedeeld om een tosti te bakken (lijstje hangt in de klas). Die dag mogen ze van huis hun brood met
tosti-beleg meenemen en dan mogen ze die vlak voor de lunchpauze op school bakken.
Voorstelling
Aankomende woensdag gaan we naar de voorstelling Rondje Hondje van Tryater op basisschool De
Fontein in Ten Boer. De voorstelling begint om 10:30 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. We
vetrekken om 10:00 uur vanaf school. De kinderen rijden met verschillende ouders mee heen en
weer. Dank aan de ouders die willen/kunnen rijden.
Juffenwissel
Juf Marije is woensdag een dagje vrij. Juf Annelies is in de middenbouw en gaat mee naar het
uitstapje. Er is een invaljuf voor de onderbouw, juf Anne-Wil.
Onderbouw
Thema
In de onderbouw werken we nog over het thema “lente”. We hebben een lentebingo-wandeling
gemaakt door Thesinge, lentebloemen geschilderd en gewerkt met de Bee-Bot lente-mat. De foto’s
hiervan zijn te zien op social schools.
Volgende week gaan we werken over het koningshuis.

Van de peuterspeelzaal
Een nieuwsberichtje van Peuteropvang Benjamin
Op de peuteropvang zijn we bezig met het thema Beroepen. De brandweer is al voorbij gekomen en
de afgelopen 2 weken hadden we het over de dokter en het ziekenhuis. We konden ons verkleden als
dokter/zuster, met allemaal dokterskoffers erbij. We lezen boekjes over het thema, o.a. ‘Kaatje gaat
naar de dokter’. We hebben een dokterskoffer geknutseld en we maken een ambulance. Het
volgende beroep wordt: de kapper.
We hebben ook een facebookpagina voor onze peuteropvang: ThesingerKids2bdeBenjamin.
Misschien wilt u ons eens opzoeken, liken en delen.
Namens alle peuters en juffen wensen we iedereen een fijn weekend.
Groet Claudia, Anja en Siemy.

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!

