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Van de directie
Afgelopen woensdag hebben we met alle collega’s van VCPO Noord-Groningen nagedacht en
gesproken over het onderwijs van de toekomst. Als inleiding van deze dag nam spreker Dieter
Möckelmann ons mee op een tijdreis van het onderwijs, van verleden, naar heden tot in de
toekomst. Wat weten we nu en wat weten we (nog) niet over wat ons te wachten staat voor de
toekomst? Waartoe leiden we de kinderen van nu op? En hoe doen we dat dan? Vervolgens hebben
we in verschillende workshopsrondes concreet stil gestaan bij onderwerpen als: onderzoekend leren,
robots bouwen, 21st century skills, etc.
Het was een hele inspirerende dag. Goed om met alle collega’s bij elkaar te zijn en samen de blik
richting de toekomst te richten. Want ook als Til staan we natuurlijk niet stil, maar spreken we ook
met elkaar over wat nodig is om ons onderwijs in Thesinge toekomstbestendig te houden. We
hadden er mooi weer bij en ook voor de kinderen was deze extra vrije dag vast en zeker welkom.
Leest u ook even het bericht van de directeur bestuurder over de Til?

Belangrijke data












Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: herfstvakantie.
Dinsdag 30 oktober: koffiemoment De Til, 8.30 uur.
Woensdag 31 oktober: luizencontrole.
Zondag 11 november: Sint Maarten.
Dinsdag 13 november: Lootjes trekken.
Dinsdag 13 en woensdag 14 november: scholenmarkt VO, Martiniplaza Groningen.
In de week van 19 t/m 23 november: voortgangsgesprekken.
Woensdag 21 november: afsluiting blok 2 De Vreedzame School.
Dinsdag 27 november: surprise show.
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
Donderdag 6 december: MR-vergadering, 16.00 uur.

Van de bestuurder
Bericht voor ouders van De Til en inwoners van Thesinge
Zoals u weet is de uitwerking van het scholenprogramma voor het versterken van de scholen in de
gemeente Ten Boer in volle gang. VCPO Noord Groningen heeft 3 scholen in de gemeente Ten Boer.
Te weten CBS De Fontein in Ten Boer, CBS De Wieken in Ten Post en CBS De Til in Thesinge.
Ten tijde van de besluitvorming van een nieuwe school in het dorp Ten Boer is door de gemeente de
wens geuit om CBS De Til ook intrek te laten nemen in deze nieuwe school. VCPONG heeft
toentertijd toegezegd om te onderzoeken of hiervoor voldoende draagvlak bestaat onder de ouders
en de MR van CBS De Til. Uit onderzoek van de MR onder de ouders in Thesinge is gebleken dat er
onvoldoende draagvlak is.
CBS De Til fuseert dus niet met CBS de Fontein. Conform de afspraak in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ten Boer, de NAM en de schoolbesturen betekent dit dat de Til

bouwkundig versterkt wordt. De school blijft dus in het dorp Thesinge. Omdat het een versterking
betreft ligt de regie van de voorbereiding en uitvoering bij het Centrum voor Veilig Wonen. In het
programmaplan huisvesting scholen van de gemeente Ten Boer is vastgelegd dat de totale opgave
van het scholenprogramma op 1 januari 2021 moet zijn voltooid. De verwachting is dan ook dat de
voorbereidingen voor het bouwkundig versterken van De Til ruim voor deze datum zal worden
opgestart.
Met vriendelijke groet,
Simon van der Wal
Directeur Bestuurder

Algemene informatie vanuit school
Intekenlijst activiteiten
We hebben ongeveer de helft van de lijsten binnen. Heeft u hem nog ergens op een stapel liggen?
Inleveren kan nog, graag zelfs!
Schoolbibliotheek
Iedere woensdag kunnen de kinderen van de onder- en middenbouw boeken lenen uit de
schoolbibliotheek.

Jarig
Geen jarigen deze week.

Uit de groepen
Onderbouw
We hebben de afgelopen weken gewerkt over de Kinderboekenweek. De boeken van “De mooiste vis
van de zee” passen goed bij het thema van dit jaar “vriendschap”.
Wat leuk dat er zoveel ouders zijn komen kijken bij onze kleine voorstelling over het boek “De
mooiste vis van de zee”!
Volgende week werken we nog even door over dit thema.
De kinderen van groep 3 hebben in kern 2 de letters t,ee,n en b geleerd. Nu kunnen ze nog meer
woorden en zelfs echte boeken lezen. De kinderen mogen een boekje van school mee naar huis
nemen om het thuis te lezen. Als het boek uit is kan het geruild worden voor een ander boek. Het is
voor kinderen van groep 3 erg belangrijk om regelmatig te lezen en te oefenen met de letters.
Volgende week krijgen de kinderen daarom ook een pakketje met leuke leesbladen mee om in de
vakantie te lezen.
Bovenbouw
Rekenen Muiswerk
De komende drie weken werken de kinderen thuis en op school aan hun rekenoefeningen van
Muiswerk. De toetsen maken ze op school. Het betreft hier het rekenwerk van het leerjaar daarvoor.
Muiswerk test of de kinderen na de zomervakantie de lesstof van het jaar daarvoor nog beheersen.
Maakt uw kind al de toetsen op school in één keer goed dan gaat het automatisch door naar het
volgende leerjaar.
Takenmap Muiswerk tafels
Een aantal kinderen in de bovenbouw hebben in hun takenmap rekenen Turbotafels staan. Daar
kunnen ze zowel op school als thuis mee werken. De turbotafels staan open tot en met de
kerstvakantie. Tafels zijn ook nodig bij rekenen met verhoudingen, breuken en procenten.

Middenbouw
Rekenen
Met rekenen is groep 5 bezig met leren klokkijken. Ze oefenen analoog (met wijzers) en digitaal
(cijfers). Het is leuk als u thuis eens met ze kijkt hoe laat het is.
Samenwerken
We gaan steeds meer samenwerken in de klas. We hebben vanmorgen met elkaar gepraat over wat
er belangrijk is als je goed met elkaar wilt samenwerken. Iedereen leverde een mooie bijdrage
hieraan. Misschien kan uw kind daar thuis eens meer over vertellen!
Torenklas
App-groep Toestemmingsformulieren
De meeste toestemmingsformulieren zijn binnen. Juf Henrianne hoopt volgende week de laatste
formulieren te krijgen. Dan kan ik na de herfstvakantie de app starten.
Bright idea challenge: wilt u ons helpen en hierop stemmen?!
Vorig jaar hebben de kinderen van de torenklas groep 7-8 meegedaan aan een wedstrijd van Shell:
de Bright Idea Challenge. Het groepje de ‘tomatenkoppen’ is genomineerd met hun idee “de
etenbus”. Dit idee is in virtual reality nagemaakt en op woensdag 17 oktober gaan we de met deze
oud-leerlingen naar Den Haag voor de prijsuitreiking.
Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. U kunt ons helpen te zorgen dat zij zoveel
mogelijk stemmen krijgen. Op de website kan gestemd worden tussen 1 en 14 oktober. Het stemmen
en bekijken van alle ideeën kan op deze website: https://brightideas.generationdiscover.nl/stemmen
Ze starten met het thema energie, daarna komt het thema voedsel. Hier kunt u het idee vinden van
het team de Tomatenkoppen bestaande uit Oscar en Ryan (oud-leerlingen de Wieken) en een aantal
oud-leerlingen van de Fontein.
Stemt u mee? En vertel het door, dan winnen wij misschien wel de publieksprijs!

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Raad van kinderen gemeente Groningen
Vanaf januari hoort de gemeente Ten Boer bij de gemeente Groningen. De gemeente Groningen
heeft een kindergemeenteraad en daar mogen nu ook kinderen uit de gemeente Ten Boer aan mee
doen. Lijkt je dit leuk? Kijk dan voor 5 november op www.gemeente.groningen.nl/raadvankinderen.

