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Van de directie
Het is altijd een gezellige maar drukke tijd in november/december. Na Sint Maarten de aankomst van
Sinterklaas in Nederland, daarna diverse sinterklaasactiviteiten, met het bezoek op school en
pakjesavond. Leuke, maar soms ook drukke en spannende dagen voor de kinderen.
Nu gaan we alweer richting kerst en de laatste 2 schoolweken van 2018. Ook kerst geeft veel druktes
en gezelligheid, maar toch op een andere manier dan Sinterklaas. De voorbereidingen voor de
kerstviering zijn in volle gang. Iedereen levert zijn bijdrage: leerkrachten, hulpouders, kinderen uit
alle groepen. Fijn om te zien!

Belangrijke data




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
Sinterklaas
Wat hadden we een gezellig Sinterklaasfeest afgelopen woensdag. De Sint en de pieten zijn weer
veilig op school aangekomen en werden door de kinderen flink toegezongen. De bovenbouw heeft
de prachtige surprises uitgepakt. Het sinterklaascircuit voor de midden- en onderbouw met een
bezoekje aan de Sint, voorlezen, een pietje maken van marsepein, pietengym en pepernoten sjoelen
was ook heel leuk.
Voor deze dag zijn er veel ouders geweest die in de voorbereidingen en/of op de dag zelf, flink
hebben geholpen. Heel hartelijk bedankt voor de organisatie, zonder jullie hulp was het niet zo’n
leuke dag geworden!
Niet vergeten! 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. Vorige week is er een
reminder verstuurd in een aparte mail. 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 14 december.
Kerst

In de bijlage de uitnodiging voor de kerstviering. We beginnen om 19.15 uur in de Kloosterkerk. We
hebben nog voor een paar punten hulp nodig:
 Hulp gevraagd op woensdag 12 december vanaf 9:00 uur. We gaan kerstkransen maken op
school met alle kinderen. Opgave bij Monique Dolfijn en de juffen. Graag zelf
kerstversieringen voor de krans meenemen voor uw kind/kinderen en alle kinderen van de
Til. Voor groen wordt gezorgd.
 Schapenkleren gevraagd of iemand die die wil maken. Opgave bij juf Jessica.
 Een in goede staat kunstkerstboom gevraagd. Vorig jaar hebben we na jaren dienst afscheid
moeten nemen van een kerstboom.
Edukans schoenmaatjes
De kinderen hebben allemaal een folder meegekregen over de schoenmaatjes actie van Edukans. Een
voorbeeld doos staat in de hal op de plank. We hopen natuurlijk op veel schoenendozen.
Kijk voor meer informatie eens op www.edukans.nl.
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.
Voetballen op het plein
We hebben afgesproken dat er de komende tijd even niet gevoetbald wordt op het plein in de
pauzes. Er zijn bijna-ongelukken en er is onenigheid, waardoor gezelligheid en sportiviteit niet meer
voorop staan.
We dagen de kinderen uit andere pleinspelen te verzinnen!

Jarig
Geen verjaardagen deze week.

Uit de groepen
Bovenbouw
een geslaagde surprise show
met vrolijke gezichten.
prachtige kunstwerken
en gedichten
iedereen heeft genoten

en er zijn nog pepernoten
(wat wil je nog meer)

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Cursus Weerbaarheid voor kinderen van groep 5/6 en 7/8
In februari gaan we in Ten Boer weer starten met een cursus Weerbaarheid. Deze cursus wordt
gegeven door Marieke van Veen, van bureau “Wijsweerbaar” uit Groningen.
De cursus is bedoeld voor kinderen die wat onzeker zijn en beter voor zichzelf mogen opkomen.
Maar ook voor kinderen die gepest zijn/worden of die moeite hebben om groepsdruk te weerstaan.
Daarnaast is de cursus open voor kinderen welke het gewoon leuk vinden om een actieve cursus te
volgen, of als voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.
Zie bijlage.
Vanmiddag Sportinstuif!
Vrijdag 7 december: sportinstuif Thesinge. Groep 1 t/m 4: 14.30-15.15 uur. Groep 5 t/m 8 15.3016.30 uur

Cursus Weerbaarheid voor kinderen van groep 5/6 en 7/8
In februari gaan we in Ten Boer weer starten met een cursus Weerbaarheid. Deze cursus
wordt gegeven door Marieke van Veen, van bureau “Wijsweerbaar” uit Groningen.
De cursus is bedoeld voor kinderen die wat onzeker zijn en beter voor zichzelf mogen
opkomen. Maar ook voor kinderen die gepest zijn/worden of die moeite hebben om
groepsdruk te weerstaan. Daarnaast is de cursus open voor kinderen welke het gewoon leuk
vinden om een actieve cursus te volgen, of als voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.
Wanneer: Op de dinsdagmiddag 5, 12, en 26 feb, 5,12, 19 en 26 maart, 9 april.
Kinderen groep 5/6 van 15.30 tot 16.45
Kinderen groep 7/8 van 17.00 tot 18.15
Waar: op de basisschool “de Fontein” in Ten Boer
Kosten: de cursus wordt gesubsidieerd door Wij Ten boer. De eigen bijdrage van ouders
bedraagt 25 euro, mochten de kosten een probleem zijn dan kunt u dit aangeven en zoeken
we gezamenlijk naar een oplossing.
Opgave: Op de site www.wijsweerbaar.nl kunt u via de actuele agenda het inschrijfformulier
invullen. Bellen kan ook naar 050-5412999. Bij inschrijving wordt voorrang gegeven aan
kinderen die vallen onder het Wij team van Ten Boer.

