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Van de directie
Een nieuw schooljaar staat voor de deur, we gaan weer beginnen! Ik hoop dat iedereen een goede
vakantie heeft gehad, ver weg of dichtbij! Het weer in Nederland was lekker gedurende de meeste
vakantiedagen, dus wat mij betreft hebben we een fijne zomer gehad. Ik hoop dat iedereen weer
gezond en wel aan school en werk kan beginnen.
Maandag om 8.15 uur staan wij weer klaar om de kinderen te ontvangen in de klassen, kom gerust
even binnen om te groeten en uw kind(eren) te brengen.

Belangrijke data








Maandag 3 september: weer naar school.
Maandag 10 t/m donderdag 13 september: welkomstgesprekken.
Dinsdag 11 september: vergadering oudercommissie, 19.30 uur.
Maandag 17 september: koffiemoment, 8.30 uur.
Donderdag 27 september: informatieavond voor alle ouders.
Donderdag 4 oktober: MR-vergadering, 16.00 uur.
Woensdag 10 oktober: margedag, alle leerlingen vrij.

Algemene informatie vanuit school
Nieuwe gezicht
We beginnen het nieuwe schooljaar met twee nieuwe gezichten op De Til. Het heeft al in de
schoolgids en in de laatste weekbrief gestaan, maar nog even voor de zekerheid:
- Mirjam Venekamp: juf Mirjam is op maandag t/m woensdag in groep 4/5.
- Willem Kluin: gymmeester Willem zal op dinsdagmiddag de gymlessen verzorgen voor groep 3
t/m 8.
We heten de nieuwe leerkrachten van harte welkom bij ons op school. We vinden het fijn dat jullie
ons team komen versterken. Veel plezier en succes op De Til!
Even voorstellen… juf Mirjam
Vanaf maandag 3 september ben ik op maandag, dinsdag en woensdag de nieuwe juf van de
middenbouw. In de klas zullen we elkaar natuurlijk beter leren kennen, maar het is misschien leuk
om alvast iets over mijzelf te vertellen.
Ik heet Mirjam Venekamp en samen met mijn man en 3 kinderen van 19, 15 en 8 (bijna 9) jaar woon
ik in de wijk Hoogkerk, Groningen.
Met veel plezier geef ik al heel lang pianoles. Daarnaast wilde ik ook heel graag voor de klas en
daarom ben ik ook de Pabo gaan doen. Nu hoop ik beide prachtige vakken te kunnen combineren!
Ik heb mij al ingeschreven voor de Thaisner DörpsRun, om het dorp en de prachtige omgeving een
beetje te leren kennen. Wie weet zien we elkaar daar, maar in ieder geval tot ziens op De Til.
Gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leerkracht en de regels in de klas. De eerste weken van het schooljaar zijn
daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Op school doen we
dit door de eerste weken elke dag een korte activiteit te doen, waarin elkaar leren kennen,

samenwerken en de routines op school en in de klas centraal staan. Dit sluit aan bij de lessen van
blok 1 van De Vreedzame School.
Welkomstgesprekken
In de tweede schoolweek, 10 t/m 13 september, vinden de welkomstgesprekken plaatst. In deze
omgekeerde 10-minutengesprekken willen de leerkrachten graag in gesprek met u als ouder om
kennis te maken en u de mogelijkheid te geven te vertellen over uw kind. Hiervoor krijgen de
kinderen een formulier mee naar huis, dat u van te voren kunt invullen en aan de hand daarvan zal
het gesprek inhoud gegeven worden. De gesprekken vinden na schooltijd plaats. Op de lijst in de hal
kunt u zelf intekenen voor een moment waarop het u past.
De welkomstgesprekken gelden alleen voor de kinderen die dit jaar een nieuwe juf hebben: de
middenbouw, groep 6 en de nieuwe leerlingen van groep 1.
Jaarplanning
In de eerste schoolweek krijgen de leerlingen de jaarplanning mee naar huis. De meeste activiteiten
zijn ook terug te vinden in het ouderportaal van parnassys.
Pauzes
Voor in de ochtend- en middagpauze nemen de leerlingen van thuis eten en drinken mee. Wilt u de
kinderen voor beide pauzes het drinken in een beker of herbruikbaar flesje meegeven. Door geen
pakjes en andere wegwerpmateriaal te gebruiken, proberen we de afvalberg te beperken en
daarmee het milieu te sparen. Lunchpakketjes kunnen natuurlijk gewoon weer in de koelkast
geplaatst worden.
Nieuwsbrief ontvangen
U ontvangt dit jaar de nieuwsbrief op vrijdag. In de nieuwsbrief staat informatie voor uw kind(eren),
over belangrijke zaken in de klas of de school. Ik hoop dat u de nieuwsbrief ook dit schooljaar weer
goed leest!
Naast de ouders van de leerlingen ontvangen ook ouders van oud-leerlingen of andere betrokken
deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen
naar school. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website, of via een mailtje naar school.

Jarig
In de zomervakantie is een aantal kinderen jarig geweest, zij stonden op de laatste weekbrief van
vorig schooljaar. Hopelijk hebben jullie een leuke verjaardag gehad!
En in de eerste schoolweek:
6 september is Nathalie uit de bovenbouw jarig.
8 september is Rik uit de bovenbouw jarig.
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag!

Uit de groepen
De klassen zijn ingericht en de spulletjes liggen klaar. Tot maandag!

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

