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‘Waarin een kleine school groot kan zijn!’
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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’.
Schoolfotograaf 12 juni
Op woensdag 12 juni komt de schoolfotograaf op school. Als eerste kunnen niet of niet meer
schoolgaande broertjes en zussen op de foto. Start 08:30. Er staan bankjes in de tussenhal klaar om
op te wachten onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna gaan we verder met de
portretfoto’s en groepsfoto’s.
Tips van de schoolfotograaf:
- Fluorescerende kleren zien er door flitslicht vaak flets uit, probeer dus veel neon-achtige
kleuren te vermijden;
- Een staart of vlecht naar de zijkant is beter zichtbaar op foto’s dan recht naar achteren;
- Is er een wondje of litteken die je liever niet op de foto wilt zien? Geef het door aan onze
fotograaf, dan photoshoppen we deze weg waar dat mogelijk is.
- De achtergrond van de foto’s is wit. Vermijd daarom zoveel mogelijk witte kleding.
Oudergesprekken plannen via Social Schools
De meeste ouders maken gebruik van social schools, mooi om te zien. U bent daarmee snel op de
hoogte van activiteiten, kunt absenties doorgeven of aangeven dat u mee kunt helpen bij een
activiteit. Ook de oudergesprekken die we hebben in de week van 1 juli zullen we plannen via social
schools. Wanneer de inschrijfdata klaar staat, krijgt u vanzelf een berichtje.

De Vreedzame School
Op een ‘Vreedzame school’ dragen alle kinderen ‘hun steentje bij’ 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’.
Vorige week was dat:
 Je kijkt oprecht naar elkaar als je iets tegen iemand zegt of aangesproken wordt.
Deze week staat de volgende regel centraal:
 Je gebruikt beleefde woorden als: alstublieft, dank je wel, mag ik..., nee dank je, wil je..., wat zeg
je, ja graag.
Verzamelen musical
Voor de eindmusical “Gewoon Super”, die over een supermarkt gaat, zijn wij op zoek naar lege
verpakkingsmaterialen. Zie voor voorbeelden in de gang.
Kinderopvang
We zijn samen met ThuisHuis op zoek naar uitbreiding van de kinderopvangmogelijkheden in
Thesinge. Hebt u interesse of kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Kijk dan even in de
bijlage.

Jarig
Dinsdag 4 juni is Jente uit de middenbouw jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Uit de groepen
Bovenbouw
Tennisclinic
Dinsdag krijgt de bovenbouw een tennisclinic in Ten Boer van tennisleraar Bas en meester Willem.
Het is van 12:00 uur tot 13:00 uur. Wie wil meefietsen als begeleiding? Opgave kan bij Myla.
Kamp
-Tekenbeten: Checkt u uw kind(eren) na kamp ook nog na op tekenbeten? Op kamp doen de
kinderen dat elke avond.
-Matrassen: Op de kampeerboerderij zijn speciale matrassen (niet te onderscheiden van de anderen)
die voor kinderen zijn die ‘s nachts soms bedplassen. Ook kunnen juf Marije en en juf Jessica uw kind
wekken op een bepaald tijdstip.
Middenbouw
Invaljuf
Juf Marije gaat komende week mee op schoolkamp. Maandag en dinsdag komt juf Zahaira invallen.
Woensdag komt juf Kirsten invallen. We zijn blij dat deze twee invaljuffen bij ons komen werken.
Beide zijn al eens vaker bij ons op de Til geweest, ondanks dat zal de dag vast een klein beetje anders
verlopen dan anders.
Onderbouw
We hebben deze week ook weer gewerkt met getallen en cijfers. Alle kinderen hebben 1 of meer
kuikentjes gevouwen en geknipt. Zelfs de kinderen die af en toe komen om te wennen, hebben
meegedaan! Een topprestatie!

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Kinderkoor
Dirigent Cees Leurs geeft met het koor van Thesinge op 13 oktober een concert waarbij ze het leuk
vinden om met een groepje kinderen (vanaf ca. 7 jaar) een aantal Engelstalige liedjes zingen. Lijkt je
dit leuk, laat het dan even weten door een mailtje te sturen naar school. Dan geven we dit door aan
dirigent Cees Leurs. Als er voldoende animo is zal er natuurlijk ook geoefend moeten worden in de
weken daar voorafgaand. Meer informatie hoort u hier dan later over.
Uitwaaidagen
Via het Wij Team Ten Boer wordt er in de zomervakantie een gezellige dag georganiseerd (kosteloos)
voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die wel een dagje uit hebben verdiend (bijvoorbeeld omdat de
kinderen zelf niet op vakantie gaan of kunnen, mantelzorg doen voor zieke ouder, of om een andere
reden weinig uitstapjes doen).
De dag is op 13 augustus en de kinderen gaan dan onder begeleiding van dorpscoach Fleur naar
Lelystad om te varen en naar Bataviastad.
Denkt u dat dit iets is voor uw kind? Stuur dan even een mailtje naar school, dan sturen we naam en
gegevens door aan Fleur en dan kan zij contact met jullie opnemen om het verder te regelen.

Run jij binnenkort de kleinschalige kinderopvang in Thesinge?
Thuishuis zoekt, in samenwerking met Basisschool de Til in Thesinge, een leidster
kinderopvang die een gecombineerde opvang voor KDV en BSO wil gaan leiden.
Heb je altijd al gedroomd van een eigen kinderopvang? Dit is jouw kans!

Wie zoeken we?
We zoeken naar een enthousiaste en verantwoordelijke pedagogisch medewerker/leidster
kinderopvang die samen met de school en met ondersteuning van franchiseorganisatie
st. Thuishuis kinderopvang wil realiseren in Thesinge. Ruimte hiervoor is in de school
aanwezig.
De school wil graag, in samenwerking met kinderopvang, een volwaardig Kindcentrum
tot stand brengen waar kinderen van 0-12 jaar leren, spelen, ontwikkelen en elkaar
ontmoeten. En waar onderwijs en kinderopvang werken vanuit een gezamenlijke
pedagogische visie.
Functie-eisen
- je bent communicatief en sociaal vaardig
- je kunt goed organiseren en bent ondernemend
- en je hebt natuurlijk een passie voor het werken met kinderen
- je beschikt minimaal over een kindgerichte opleiding op MBO-3 niveau (waarmee je in
de kinderopvang mag werken)
Ondersteuning vanuit Stichting Thuishuis
Je hoeft het niet alleen te doen. Thuishuis is een franchiseorganisatie voor kleinschalige
kinderopvang en helpt je bij het starten van jouw eigen kinderopvang. En ook daarna
blijft Thuishuis je ondersteunen. Jij bent bezig met wat je leuk vindt en waar je goed in
bent: alle werkzaamheden m.b.t. kinderopvang. Thuishuis doet de rest én geeft 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 wet- en 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.
Grijp jij deze kans?
Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Ellen Kappen, via: 050-5778005
of e.kappen@thuishuis.info.

