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‘Waarin een kleine school groot kan zijn!’
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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
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!
Zou u het leuk vinden om op één of andere manier hieraan bij te dragen of over mee te denken, dan
horen we dat graag! Stuur gerust een mailtje om belangstelling te tonen.
Lijkt het u leuk om zelf een kleinschalige kinderopvang te beginnen? Dat kan via Thuishuis
bijvoorbeeld. Een brief in de bijlage.
Social Schools
61% van de leerlingen heeft een ouder gekoppeld aan Social Schools. Er zijn al veel leuke foto’s te
zien, van onder andere Schoolvoetbal, pleinspelen, moederdag en de Technobiel. U weet niet wat u
mist al u nog niet gekoppeld bent! Ouders die nog niet gekoppeld zijn hebben een herinnering gehad.
Lukt het niet, laat het dan even weten!
T-shirts Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag heeft de bovenbouw zich goed laten zien in de nieuwe schoolshirts.
De shirts mogen gewassen weer ingeleverd worden op school. Graag binnenstebuiten wassen en niet
in de droger!
Luizencontrole
Afgelopen week zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Er zijn geen luizen of neten
aangetroffen!
Blijft u zelf uw kinderen weer controleren? Mocht u luizen of neten aantreffen, laat het dan even
weten op school.
In de op één na laatste schoolweek wordt er nog een keer gecontroleerd. Het team luizenmoeders
kan nog wel wat versterking gebruiken. Laat het dan even weten bij Greetje.

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Alle ouders hebben vorige week via de post de nota gehad van het de ouderbijdrage en het
schoolreisgeld voor het lopende schooljaar.
We zijn dit jaar iets later met het versturen van de facturen dan eigenlijk de bedoeling was. Onze
excuses daarvoor.
Hebt u vragen over de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, of hebt u geen brief ontvangen? Laat het
ons dan even weten.

Jarig
Op zondag 12 mei zijn Finn uit de onderbouw en Jorrit uit de bovenbouw jarig.
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Uit de groepen
Bovenbouw
Uitslag Iep Toets
Donderdag 16 mei krijgen de kinderen van groep 8 hum uitslag van de eindtoets. Ik bespreek het
persoonlijk met elk kind. Wilt u erbij zijn dan kan dat donderdag na schooltijd.
Topotoets
Maandag laatste kans voor Limburg en Noord Brabant.
Praktisch verkeersexamen Groep 8
Woensdag 15 mei is het praktisch verkeersexamen. We vertrekken om 07:50 uur. De start is om
08:30 uur. We moeten 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
Middenbouw
Schoolreis
Aankomende donderdag gaan we met de middenbouw op schoolreis naar attractiepark Duinen Zathe
in Appelscha. We gaan samen met groep 3/4 van CBS de Wieken in een bus daar heen.
Vandaag hebben alle kinderen een zakje gekregen die ze mogen vullen met snoep voor deze dag.
Daarnaast hoeven de kinderen geen ander eten en drinken mee te nemen. Eventueel mag een appel,
banaan of iets anders van fruit natuurlijk altijd.
Verder is het handig als uw kind een setje droge kleren meeneemt, want er zijn wat attracties waarin
je nat kunt worden.
Wij zullen rond 8:45 uur vertrekken vanaf school en rond 4 uur weer terug zijn.
Wij hebben er heel veel zin in! We zien de kinderen donderdag om 8:25 uur op school, met hun tas
met daarin het snoepzakje en de droge kleren.
Onderbouw
Deze week hebben we gewerkt over het thema “Moederdag”. We hebben prentenboeken gelezen
waarbij moeders een belangrijke rol spelen, een Moederdag liedje geleerd en natuurlijk een
cadeautje gemaakt voor onze moeders!
Volgende week gaan we werken over het thema “Eropuit” want we gaan op schoolreis naar
attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren!
De kinderen hebben vandaag een brief meegekregen waarop alle informatie hierover staat.

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

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

