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‘Waarin een kleine school groot kan zijn!’
til@vcpong.nl
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Van de directie
Het was warme truien dag vandaag hoorde ik op nieuws. Echt nodig was het niet. De zon scheen
volop en het leek wel voorjaar. De kinderen wilden ook al direct zonder jas buiten spelen. Ik hoop dat
het mooie weer nog even aanhoudt, zodat de kinderen met recht kunnen genieten op voorjaarsweer
tijdens de komende vakantieweek. Vandaag liepen de kinderen een ‘Rondje Klunder’ met elkaar. Een
lekkere afsluiting, zo voor de vakantie. Geniet van de schoolvrije dagen!

Belangrijke data










Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari: voorjaarsvakantie.
Maandag 25 t/m donderdag 28 februari: oudergesprekken, na schooltijd.
Woensdag 27 februari: luizencontrole.
Woensdag 27 februari: koffiemoment social schools.
Vrijdag 1 maart: rapporten mee.
Woensdag 13 maart: openschooldag.
Zaterdag 16 maart: NLdoet, landelijke vrijwilligers-klussendag.
Woensdag 27 maart: ouderavond.
Donderdag 28 maart: MR-vergadering.

Algemene informatie vanuit school
Koffiemoment: social schools
Op woensdag 27 februari is er om 8.30 uur een extra koffiemoment. Onderwerp is Social Schools.
Social Schools is een app die de communicatie en samenwerking bevordert tussen school en thuis.
Een complete en veilige en afgesloten communicatie-app voor scholen en ouders. Deze biedt allerlei
functies die een basisschool nodig heeft in de 21e eeuw. Om u hierover meer te vertellen, bent u van
harte uitgenodigd!
Oudergesprekken
Na de voorjaarsvakantie zijn de oudergesprekken. Heeft u zich ingeschreven? Het rooster hangt bij
de lokalen. De gesprekken zijn vanaf half 3 na schooltijd.

Jarig
Geen jarigen deze week!

Uit de groepen
Bovenbouw
Huiswerk muiswerk
Van rekenen staan de vrije oefeningen klaar.

Middenbouw
Nieuwe middenbouw
De maandag na de vakantie is een nieuwe start voor de middenbouw. De kinderen van groep 3 zitten
vanaf dan bij groep 4 en 5 in. Een nieuwe samenstelling. We zullen de eerste weken de tijd nemen
om aan elkaar te wennen en elkaar beter te leren kennen.
Tafels en lezen
Blijf in de vakantie met uw kind lezen en de tafels oefenen. Voor groep 4 zijn dat de tafels van 1, 2 en
10 en voor groep 5 de tafels van 6, 7 en 8.
Onderbouw
Lezen groep 3
Vandaag hebben we een letterfeestje gevierd met elkaar. Dit hebben we gedaan omdat groep 3 nu
alle letters kent en omdat groep 3 na de voorjaarsvakantie gaat verhuizen naar de middenbouw.
We hebben een speurtocht en een bingo spel gespeeld, letterchips en letterkoekjes gegeten en een
boekenlegger gemaakt. De juffen zijn ook nog verwend met een mooi cadeau, onze hartelijke dank
daarvoor!
Voor de kinderen van groep 3 is het heel belangrijk dat ze in de vakantie blijven lezen. Nieuw in deze
kern zijn de sch, de ng en de eind letter d.
De kinderen krijgen een leesbingo mee naar huis waar deze nieuwe woorden volop mee geoefend
kunnen worden.
Thema groep 1/2
Na de vakantie gaat groep 1/2 werken over het thema "Sprookjes".
Kinderen die thuis een sprookjesboek of sprookjes verkleedkleren hebben mogen deze meenemen
naar school.

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
The Voice Ten Boer
Lijkt het je leuk om mee te doen met The Voice Ten Boer? Kijk dan gauw in de flyer. Hij zit in de
bijlage.

Heey rappers, zangers en
zangeressen van Ten Boer!
Ben jij tussen de 8-13 jaar? En ben je gek
op zingen? Grijp dan nu je kans!
Je leert onder begeleiding van zangcoach
Sandy Goeree (Voice of Holland, Idols) jouw
talenten te ontwikkelen. En ze helpt je een
echte act in te studeren!
Na 9 oefenmomenten volgt de wedstrijd
‘The Voice of Ten Boer’. De nummers 1, 2 en
3 gaan vervolgens door naar de finale ‘The
Voice of Groningen’, in de stad. Naast de 3
besten van Ten Boer, doen daar ook de
winnaars van de 5 andere voorrondes in de
gemeente Groningen aan mee.

Data & tijden:
De 9 oefenmomenten vinden plaats in het
Dorpshuis Ten Boer (Sportlaan 2). Van 15:30 tot
17:30 uur. Vrijdags op 1, 8, 15, 22, 29 maart en
5, 12 april en 10, 17 mei 2019.
De wedstrijd in Ten Boer is op zaterdagmiddag 18
mei. De grote finale is op zaterdagmiddag 29 juni
in Lewenborg.
Kosten:
Er wordt een (niet verplichte!) vrijwillige eigen
bijdrage gevraagd van €20,- p.p. voor het hele
pakket van 9 lessen, de voorronde in Ten Boer en
de finale in de stad. Stadjerspas-houders doen
sowieso gratis mee.
Opgave & aanwezigheid:
Wil je meedoen met The Voice? Opgeven kan bij
de Jeugdwerker: kim.aarts@wij.groningen.nl
Er wordt dan verwacht dat je aanwezig bent bij:
- alle oefenmomenten (max. 2 x missen)
- de voorronde en als je door bent bij de finale

