Nieuwsbrief CBS De Til
Week 17 en 18: Meivakantie
Week 19, 6 t/m 11 mei 2019

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

www.cbsdetil.nl

Van de directie
Met de meivakantie voor de deur hebben we driekwart van het schooljaar alweer achter de rug.
Daarin is veel gedaan op school en veel geleerd door de kinderen. Ook vandaag en de afgelopen
weken waren er weer volop activiteiten.
Nu is het tijd om even lekker te ontspannen, eerst een weekend om het Paasfeest te vieren en dan
twee weken schoolvrije weken. Daarna vol goede moed op naar het laatste kwart van het schooljaar.
Fijne Paasdagen en een goede meivakantie gewenst!

Belangrijke data:
















Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei: Meivakantie.
Maandag 6 mei technobiel Bedum Bovenbouw.
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.
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaart, 2 vrije dagen.
Maandag 3 t/m woensdag 5 juni: schoolkamp Bovenbouw.
Woensdag 5 juni: verkeer-voorstelling groep 1/2.
Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag, vrije dag.
Woensdag 12 juni: schoolfotograaf.
Maandag 17 juni: koffiemoment Til.
Maandag 17 juni NNO Oosterpoort 09:45 Bovenbouw.

Algemene informatie vanuit school
Afscheid
Vandaag hebben we afscheid genomen van Julia, Axel en Olivia. Zij gaan in de meivakantie verhuizen
naar Zweden. Met de hele school hebben we genoten van een Zweedse lunch met Zweedse
broodjes, balletjes, crackers, jam en blauwe bessen. Daarna was er een Zweedse filmmiddag met
maar liefs 3 verschillende Scandinavische films. We sloten de middag af met een Zweedse Fika met
allemaal lekkere hapjes. We wensen de familie veel plezier en geluk toe in hun nieuwe thuisland!
Paasfeest
Vandaag hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd. In de klassen is het paasverhaal verteld. De
traditionele eitje-tik-wedstrijd heeft natuurlijk plaatsgevonden en er was een doe-circuit met eieren
verven, eieren zoeken en noten schieten (maar dan zonder noten).
Er was weer een heel aantal ouders op school om te helpen deze dag. Heel hartelijk bedankt
daarvoor!

Opvang
Als school zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om de opvangmogelijkheden in het dorp/
bij ons op school uit te breiden met bijvoorbeeld een kleinschalige kinderopvang. Op andere scholen
in de regio zien we hier mooie voorbeelden van. We vinden het belangrijk om als school ook diverse
opvangmogelijkheden aan te kunnen bieden aan ouders, zodat ze onze school en het dorp weten te
vinden!
Onlangs zijn we in gesprek geweest met ThuisHuis om dit te kunnen realiseren. Zij zijn op zoek naar
een enthousiaste ondernemer die samen met ThuisHuis en school hier iets in willen betekenen. Een
informatiebrief zit in de bijlage.
Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, neem dan gerust contact op met ThuisHuis of
met school. Ook als u niet direct een eigen onderneming wilt beginnen maar op een andere manier
wil meedenken of meewerken in de opvangmogelijkheden, laat het ons dan even weten!
Nieuwe leerling
Na de vakantie komt Mitchell bij ons op school. Hij is 5 jaar en komt in groep 1. Zijn ouders krijgen in
de meivakantie de sleutel van hun nieuwe huis in Thesinge en daarom komt Mitchel alvast bij ons op
de Til. Welkom in Thesinge en een welkom op De Til!
Social Schools
53% van de ouders is gekoppeld aan Social Schools. Er zijn al veel leuke foto’s te zien, van onder
andere het Paasfeest en de Koningsspelen. U weet niet wat u mist al u nog niet gekoppeld bent! In
de laatste week van maart heeft u een inlogcode ontvangen via de mail. Zoekt u nog even terug?
Lukt het niet, laat het dan even weten!
Schoolfruit
Na de meivakantie mogen de kinderen zelf fruit of groente meenemen voor in de ochtendpauze.
Voetbaltoernooi Woltersum
Woensdag 8 mei gaan we met twee teams van de bovenbouw strijden/plezier hebben in een balspel.
Arjen Leijssenaar zal ons jongensteam coachen. Henk Tammens heeft na jaren de eer om ons eerste
meisjesteam te coachen. De eerste wedstrijd is om 13:00 uur de laatste om 16:30 uur. Het is ook erg
leuk als kinderen uit de onderbouw en middenbouw ons een wedstrijdje (10 minuten) komen
aanmoedigen als supporter.

Jarig
Woensdag 24 april zijn Laura en Susan uit de Bovenbouw jarig.
Donderdag 2 mei is Lynn uit de Middenbouw jarig.
Zaterdag 4 mei is Jarne uit de Bovenbouw jarig.
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Uit de groepen
Bovenbouw
Technobiel
Maandag 6 mei bezoekt de bovenbouw de technobiel in Bedum. Deze bus boordevol
techniekactiviteiten is geboden door Vaatstra i.s.m. OTIB.
We vertrekken om 08:15 uur van school op veilige fietsen. We hebben al genoeg begeleiders.
Huiswerk Muiswerk
In de vakantie geen verplichte opdrachten. Maar vrij om op een regenachtige middag te werken.
Voetbaltoernooi Woltersum

We gaan dit jaar met twee teams strijden/plezier hebben. Arjen Leijssenaar zal ons jongensteam
coachen. Henk Tammens heeft na jaren de eer om ons eerste meisjesteam te coachen. We weten
hoe de Oranje Leeuwinnen het doen. Wij zijn de Leeuwtillen. De eerste wedstrijd is om 13:00 uur de
laatste om 16:30 uur.
Middenbouw
Huiswerk
Alle kinderen uit de middenbouw hebben een aantal bladen meegekregen voor de vakantie.
Voor groep 3 is dit een boekje met allemaal leesbladen. Voor hen is het heel belangrijk om in de
vakantie te blijven lezen. Als ze dit 2 weken niet doen, gaan ze echt achteruit. Het hoeft niet lang,
maar probeer elke dag een bladzijde te doen.
Groep 4 en 5 hebben een boekje met klokken mee. Analoge kloktijden en digitale kloktijden.
Sommigen vinden dit nog lastig, dus extra oefening is altijd goed. Na de vakantie dit boekje graag
gemaakt weer mee.
Daarnaast is lezen voor iedereen van belang en kunnen groep 4 en 5 altijd tafels oefenen.
Spreekbeurt
De kinderen van groep 5 hebben een papier meegekregen over het maken en houden van een
spreekbeurt. Na de meivakantie gaan we iedereen inplannen voor een spreekbeurt.
Onderbouw
Juf Trijnie
Omdat juf Marije de rest van het schooljaar in de middenbouw blijft werken, blijft juf Trijnie tot de
zomervakantie op maandag en dinsdag in de onderbouw werken. We zijn heel blij dat ze dat wil doen
en dat er voor de kinderen een vast gezicht in de groep is.

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Veur Altied
Zoals jullie wellicht weten wordt er in ons dorp gewerkt aan het theaterspektakel ‘Veur Altied’
waarbij de verhalen rond de Kloosterkerk het uitgangspunt zijn. Het stuk wordt gespeeld op
17/18/19 mei 2019.
Nu is de regisseur, Ben Smit, op zoek naar 7 tot 14 kinderen om bezoekers van de voorstelling,
voorafgaand rond te leiden over het terrein rondom de kerk. Het is ingericht met tenten, mensen en
gekke dingen uit het verleden. Hier krijgen bezoekers verhalen/informatie te horen van vertellers, die
met de voorstelling te maken hebben. Bij 14 kinderen kunnen de kinderen in twee-tallen rond leiden,
dus samen met een vriend of vriendin. Er wordt gedacht aan kinderen van de bovenbouw lagere
school, maar 1eklas VO kan natuurlijk ook.
Willen jullie aan jullie eigen kinderen vragen of het hen leuk lijkt om bezoekers rond te leiden?
Misschien samen met vriendje/vriendinnetje. Het geheel duurt maximaal 30 minuten, maar het is
wel steeds voorafgaand aan de voorstelling. Bij genoeg aanmeldingen hoef je dan misschien niet alle
keren.
Indien jullie meer informatie zouden willen, dan kom ik graag even langs voor mondelinge uitleg.
Je kunt mij mailen op sbouwstra@hotmail.com of appen op 06-24688077
Ik hoor graag van jullie,
Alvast heel hartelijk dank!
Hartelijke groet,
namens de werkgroep Veur Altied
Simone Bouwstra

Thuishuis – Groot in kleinschalige kinderopvang
Is een eigen kinderopvang jouw Droom? Thuishuis maakt jouw droom waar...
Stichting Thuishuis
Wil je wel een eigen onderneming, maar vind je het ook fijn om ondersteuning te
krijgen? En vind je het fijn om bij een groter geheel te horen? ‘Samen sterk’ is de kracht
van onze franchiseorganisatie. Wij nemen je veel werk uit handen. Doordat de
organisatie klein is, zijn de lijnen kort en is het contact persoonlijk. Thuishuis helpt bij
het starten van je kinderopvang en biedt ook daarna veel ondersteuning. Een Thuishuis
is een vorm van professionele kleinschalige kinderopvang. De eigenaar is altijd
zelfstandig ondernemer: een Thuishuisondernemer.
Ondersteuning vanuit Stichting Thuishuis
Jij bent bezig met wat je leuk vindt en waar je goed in bent: alle werkzaamheden m.b.t.
kinderopvang. Wij doen de rest én geven je extra ondersteuning op verschillende
vlakken. Denk hierbij o.a. aan: adviezen op pedagogisch en financieel vlak, de
facturering aan de ouders, bijscholingscursussen, eigen website, informatie en controle
over wettelijke regelgeving, digitaal handboek met informatie en tips, digitale community
voor contact met collega-ondernemers, collectiviteitskortingen en de Thuishuis-leergang
waarin je helemaal wordt voorbereid op het hebben van een eigen kinderopvang.
40 Thuishuizen
In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel zijn 40
Thuishuizen gevestigd. Sommige Thuishuizen zijn gevestigd aan huis, in een boerderij, in
een verzorgingshuis, een voormalig winkelpand of kantoor en bijvoorbeeld ook in een
basisschool. Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een school en een
Thuishuis is Thuishuis Klein is Fijn in Adorp. Deze opvang is met dagopvang en BSO
gevestigd in de school en werkt samen met de school aan een prettige leeromgeving
voor ouders en kinderen.
Informatie en vragen
Voor vragen en vrijblijvende informatie kun je contact opnemen met Ellen Kappen, via:
050-5778005 of e.kappen@thuishuis.info.
Of kijk voor meer informatie op onze website: www.thuishuis.info

