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

www.cbsdetil.nl

Belangrijke data:

















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.
Donderdag 27 juni: MR vergadering.
Woensdag 3 juli: zomerfeest.
Donderdag 4 juli: schoolschoonmaak.
Week van maandag 1 juli: oudergesprekken.
Vrijdag 5 juli: rapporten mee.
Dinsdag 9 juli: schoolschoonmaak.
Woensdag 10 juli: musical bovenbouw en afscheid groep 8
Vrijdag 12 juli: laatste schooldag van dit schooljaar.
13 juli t/m 25 augustus: zomervakantie.

Algemene informatie vanuit school
Telefoon
Ziggo helpt ons niet zo vlot om onze telefoon weer goed te krijgen. Daardoor zijn we slecht / niet
telefonisch bereikbaar. Stuur even een mailtje of een berichtje via Social Schools. De absentie
melding via social schools staat ook ‘aan’.
Social Schools
91% van de leerlingen heeft een ouder gekoppeld aan Social Schools, nog 9% te gaan! De Social
Schools app is een eigentijdse en veilige manier om informatie en foto’s met de ouders te kunnen
delen. Je kunt de app downloaden of naar de website gaan. Hebt u geen mail gehad of lukt het
aanmaken van een account niet, laat het dan even weten!
Via de app kan je zien wat we allemaal doen op school, bent u op de hoogte van activiteiten, kunt u
absenties doorgeven of aangeven dat u mee kunt helpen bij een activiteit.
IEP eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben de resultaten van de IEP-eindtoets mee naar huis gekregen. Een
spannend moment, de kinderen hebben er hard voor gewerkt!
De commotie rond de fout die gemaakt was door het ministerie bij de berekening van de
toetsadviezen maakte het nog weer extra spannend, ondanks dat alle kinderen natuurlijk al
aangemeld zijn voor het vervolgonderwijs. Wellicht hebt u er iets over gehoord in het nieuws.
Voor onze school is de gemiddelde schoolscore 85,1. Dit is boven het landelijk gemiddelde, een fijn
gegeven, maar niet het belangrijkste. Belangrijk is dat de resultaten passen bij de kinderen en dat zij
naar de vervolgschool van hun keuze kunnen gaan.
De Vreedzame School

Met een toneelstuk van de onderbouw hebben we het 5e blok van De Vreedzame School weer
afgesloten. In blok 5 ging het over: “We dragen allemaal een steentje bij”.
Daarin is het belangrijk dat de kinderen een bijdrage kunnen leveren aan een goede schooltijd voor
iedereen. Aan de ene kant gaat het om praktische zaken, iedereen heeft een taak in de school, zodat
je samen verantwoordelijk bent. Aan de andere kant gaat het er ook om dat je de gebruikelijke
gedragsregels en omgangsvormen, we noemen dat ‘goede manieren’, inzet om goed in contact te
zijn met anderen, rekening te houden met elkaar en over hoe je er voor zorgt dat conflicten niet
uitlopen in ruzies. We hebben de komende weken extra oog voor deze ‘goede manieren’.
Goede manieren op de Til, elke week één onder de aandacht:
 Je kijkt oprecht naar elkaar als je iets tegen iemand zegt of aangesproken wordt.
Schoolkamp
De voorbereidingen voor het “Middeleeuwse” schoolkamp van de bovenbouw zijn in volle gang! Juf
Marije gaat samen met juf Jessica mee naar Drouwen. Voor de middenbouw komt een
invalleerkracht op 3, 4 en 5 juni.

Jarig
Geen jarigen deze week!

Uit de groepen
Bovenbouw
Muiswerk huiswerk storing
Deze week konden niet alle groepen hun taken maken. Dit is nu verholpen.
Middenbouw
Spreekbeurt
De kinderen van groep 5 moeten dit jaar allemaal een spreekbeurt doen. De inschrijflijst hangt naast
de deur en iedereen heeft zich ingeschreven. Willen jullie als ouders de kinderen begeleiden in de
voorbereidingen?
Daarnaast zijn er een aantal leerlingen van groep 3 die ook graag een spreekbeurt willen doen. Dat
mag natuurlijk altijd! Volgende week hangt er een nieuw lijst waar zij de namen op kunnen zetten.
Onderbouw
Thema
We werken op dit moment over het thema “tellen en getallen”.
We hebben een woordveld gemaakt rondom getallen en kwamen er zo achter dat je getallen overal
tegenkomt: op de klok, de afstandsbediening, op een kassabon, in de winkel, op verkeersborden enz.
We hebben veel spelletjes gedaan met cijfers en ook een aantal boeken gelezen waar cijfers in
voorkomen en de kinderen hebben van brooddeeg hun lievelingscijfer gemaakt.
Voorstelling “Een huis voor Harry”
Als afsluiting van blok 5 van “De Vreedzame school” hebben de kinderen van de onderbouw aan de
rest van de school een voorstelling laten zien over het boek “Een huis voor Harry”.
De foto’s hiervan zijn te zien op Social Schools.
De kinderen willen de voorstelling graag nog een keer laten zien, dit gaan ze doen op woensdag 29
mei om 13:45. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

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

Kinderspeelweek
In de bijlage de flyer van de kinderspeelweek in Thesinge.

