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Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
Donderdag 6 december: MR-vergadering, 16.00 uur.
Vrijdag 7 december: sportinstuif Thesinge. Groep 1 t/m 4: 14.30-15.15 uur. Groep 5 t/m 8 15.3016.30 uur.
Donderdag avond 20 december: Kerstmusical in de Kloosterkerk, 19.15 uur.
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie.

Algemene informatie vanuit school
Herinnering Tevredenheidsonderzoek
Dit jaar wordt er onder alle scholen van de vereniging een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Alle
ouders hebben vandaag een berichtje ontvangen met de inloggegevens. Vandaag is er een reminder
verstuurd. Hebt u vragen of opmerkingen, of kunt u niet inloggen. Laat het dan even weten! We
hopen natuurlijk op een grote respons, zodat we een duidelijk beeld krijgen over onze school. We
hebben de invultermijn verlengd t/m 9 december.
Sinterklaas
Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Dit wordt een feestelijke dag.
Kinderen mogen die dag verkleed op school komen. Er is drinken en lekkers voor alle kinderen op
school. Tussen de middag krijgt iedereen 2 broodjes met knakworst. Mocht uw kind daar niet genoeg
aan hebben, dan mag het altijd nog eten van huis meenemen. We maken er met elkaar een leuke
dag van!
We verwachten dat Sinterklaas en de Pieten rond 8:45 aankomen op De Til. Iedereen die wil komen
kijken hoe ze dit jaar aankomen op school is van harte welkom om mee te zingen op het schoolplein.
Kinderpostzegels
Een fantastische bedrag van 1914,00 euro heeft de bovenbouw met de Kinderpostzegelactie in
Thesinge opgehaald. Dit jaar hebben we naast een landelijk- en werelddoel ook gekozen voor een
lokaal doel: onze schoolbibliotheek. We mogen 4 boekpakketten uitkiezen. De boeken worden de
derde week van januari geleverd.
Kerst:
 Vrijdag 7 december wordt de school in kerstsfeer versierd door de kerst groep. Zij hebben
nog wat extra versierhanden nodig. Opgave en informatie bij Anita.
 Hulp gevraagd op woensdag 12 december vanaf 9:00 uur. We gaan kerstkransen maken op
school met alle kinderen. Opgave bij Monique Dolfijn.
 Schapenkleren gevraagd of iemand die die wil maken. Opgave bij juf Jessica.
 Kunt u spelen op het orgel in de Kloosterkerk en wilt meedoen met de kerstmusical op
donderdag 20 december? (Inloopmuziek en tweemaal samenzang: Komt allen tezamen en
Midden in de winternacht.) Opgave bij juf Jessica.



Een in goede staat kunstkerstboom gevraagd. Vorig jaar hebben we na jaren dienst afscheid
moeten nemen van een kerstboom.

Schoolbieb
Elke woensdag kunnen er boeken geleend worden in de schoolbieb. De kinderen hebben daarvoor
een geel tasje. Deze kunnen aan de speciale kapstok worden gehangen.

Jarig
Geen verjaardagen deze week.

Uit de groepen
Bovenbouw
Topotoets
Komende week is de topotoets West- en zuid Afrika.
Pitches
De kwaliteit van de pitches gaat steeds verder omhoog. De site: www.kinderpleinen.nl is ook
geschikt.
Huiswerk Muiswerk
We hebben op dit moment een score van 85 % van de kinderen met of zonder hulp van ouders die
denken om huiswerk muiswerk. Opdrachten staan klaar van woensdagmiddag tot en met
dinsdagavond. Daarnaast kunnen er vrije opdrachten gemaakt worden op het niveau van elk kind.
Denk aan rekenen, spelling en werkwoordspelling.
Onderbouw
Thema
We werken over Sinterklaas. We bezorgen cadeautjes op het schoolplein, spelen Piet in de gymhoek
en stempelen Sinterklaas woorden. Ook hebben we onze schoen gezet. Iedereen had daar een mooi
cadeau in.

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

Project Schoenmaatjes
De diaconie van de Protestantse Gemeente Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post organiseert
met medewerking van Basisschool De Til het project Schoenmaatjes.
Het project Schoenmaatjes houdt in dat kinderen in Nederland een schoenendoos vullen voor een
kind in een arm land. Als Schoenmaatje laat je weten dat je aan een vriendje/vriendinnetje ver weg
denkt. Het project Schoenmaatjes is een actie van Edukans. Met o.a. schoolspullen in jouw
schoenendoos help je kinderen op school in Albanië, Moldavië, Irak of Ghana.
Op donderdag 6 december a.s. krijgen de kinderen een folder mee naar huis over het project. Hierin
staat hoe het werkt. In het kort gaat het als volgt: de doos, een normaal formaat schoenendoos,
geen laarzen- of schaatsendozen met maximale afmetingen van lengte 36 cm, breedte 19 cm en
hoogte 11 cm wordt versierd. Daarna kan de doos gevuld worden met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen. Hierin kun je een keuze maken of je een doos voor een jongen of meisje maakt en
voor een bepaalde leeftijd. Zie hiervoor de roze/blauwe sticker in de folder. Vervolgens kun je de
doos inleveren op school en zorgt de diaconie ervoor dat de dozen op de juiste plek terechtkomen.
Op de sticker staat ook een barcode. Door het activeren van de barcode kan je een persoonlijk
berichtje terug ontvangen over wie jouw schoenendoos heeft gekregen. Ook kan je via het activeren
van de barcode de 6 euro verzendkosten betalen.
Wilt u dit bedrag niet bijdragen dan neemt de diaconie dit bedrag voor zijn rekening. Hiervoor moet
het vakje op de sticker ‘Ik heb mijn barcode online geactiveerd’ leeg blijven. Het is geheel vrijwillig of
u wel of geen verzendkosten wilt bijdragen, dus zeker niet verplicht! Als diaconie zijn we namelijk blij
met elke gevulde doos! Door het niet te activeren ontvangt u ook geen persoonlijk berichtje, wil u dit
wel ontvangen, maar niet de verzendkosten betalen, neem dan even contact op met een van de
contactpersonen genoemd op dit formulier.
Op donderdag 6 december zal er in de school een hoek zijn met voorbeeldspullen die in de dozen
gedaan kunnen worden. Tot en met vrijdag 14 december kunnen de dozen op school ingeleverd
worden.
We hopen op veel gevulde dozen voor de kinderen in de arme landen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Janiene de Lange, 050 - 3021878
Greetje Holtman, 050 – 302 1336

