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Belangrijke data:




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
Schoonmaakavond
Wat fijn dat er zoveel mensen waren om te helpen met schoonmaken! Bedankt!
Musical "Gewoon Super"
Woensdag 10 juli speelt de bovenbouw om 08:45 uur voor de kinderen van groep 1 tot en met 5,
Uitgenodigde, peuterspeelzaalkinderen en ouderen van de Naoberstee en een ieder die ook wil
komen kijken de musical.
's Avonds om 19:00 uur zijn ouders, familie, verzorgers, oppas, etc. welkom en andere genodigden.
Zou u voor de jongere broertjes en zusjes die de musical 's ochtends hebben gezien oppas kunnen
verzorgen? Lukt dit niet, wilt u dan even overleggen met juf Jessica.
Bent u niet voor 's avonds uitgenodigd, maar wilt u dan graag kijken dan kunt u dat aangeven bij juf
Jessica.
Luizencontrole
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Er zijn geen luizen
aangetroffen! Na de zomervakantie wordt er weer gecontroleerd.
Touchscreens
Komende maandag krijgen we nieuwe touchscreens op school. De beamers en digiborden worden
vervangen voor een modern touchscreen met meer mogelijkheden. We zijn benieuwd!
Schoolfoto’s
Alle kinderen hebben vandaag een kaartje mee naar huis gekregen van de schoolfotograaf met
daarop een code en een website voor het bestellen van de foto’s.
Als u binnen een week besteld, krijgt u 10% korting. Maar u hebt langer de tijd om te bestellen.
Afscheid juf Esther en juf Trijnie
Komende week nemen we op dinsdag afscheid van juf Trijnie. We vinden het heel fijn dat zij de
afgelopen periode bij ons heeft gewerkt in de onderbouw groep.
Ook nemen we donderdag afscheid van juf Esther. Zij heeft de afgelopen twee jaar in het kader van
Passend Onderwijs aangevuld met de werkdrukmiddelen bij ons gewerkt als onderwijsassistent. De
financiering van het Passend Onderwijs binnen de vereniging verandert, waardoor juf Esther niet bij
ons kan blijven. We vinden dit natuurlijk heel jammer, want ze heeft veel ondersteunend werk voor
ons gedaan.
Invulling vacature
Ik hoop u volgende week nieuws te kunnen geven over welke leerkracht er naast juf Corine zal
starten in de bovenbouw in het nieuwe schooljaar.

Jarig
Zaterdag 13 juli is Roan jarig. Hij wordt 4 jaar en heeft al een paar keer meegedraaid in de
onderbouw groep. Gefeliciteerd Roan en welkom op De Til!
Leuk weetje: Roan is onze 50e leerling!

Uit de groepen
Bovenbouw
Groep 8 afscheid
Na de musical nemen we nog een drankje en praten we nog wat na. Maar dan is het zover... Dan
gaan we naar school en houden we een afscheidsfeestje met de kinderen van groep 8 en hun ouders.
De volgende dag komt groep 8 in de pauze op school voor hun allerlaatste voetstappen als leerling
op de Til.
Grote tas mee en een USB –stick voor alle verhalen, Power Points, werkstukken etc.
Middenbouw
Spreekbeurten
De kinderen van groep 5 moesten een spreekbeurt doen, maar dit heeft als resultaat gehad dat bijna
alle kinderen een spreekbeurt hebben gedaan. Heel knap en leuk gedaan.
Feestje
Donderdagmorgen hebben de onder- en middenbouw samen een klein feestje om het jaar af te
sluiten. We zullen leuke dingen doen en iets lekkers eten. Voor de fruitpauze hoeft dan geen eten te
worden mee genomen.
Tas mee
Volgende week krijgen de kinderen veel boeken en schriften mee. Wilt u zorgen voor een tas waar
dit in kan?

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

