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Een nieuw schooljaar
De eerste vier weken van het schooljaar zitten er alweer op. Voor de school waren het Gouden
Weken, die in de klas in het teken stonden van opnieuw beginnen, elkaar (weer) leren kennen en
regels, afspraken en routines met elkaar doornemen.
Als team zijn we ook met een verandering gestart: twee nieuwe collega’s in de bovenbouw, te weten
juf Geertje en juf Corine. Juf Jessica is van de bovenbouw naar de onderbouw geschoven en juf
Annelies is naar de middenbouw gegaan, waar ze samenwerkt met juf Marije.
De gouden weken zijn ook belangrijk voor de ouderbetrokkenheid. We hebben welkomstgesprekken
gevoerd, we hebben veel ouders gesproken bij de informatieavond en de inschrijflijsten voor de
ondersteuning bij activiteiten op school zijn weer ingevuld.
Zo zorgen we samen voor een goed schooljaar op De Til!

Belangrijke data






2 t/m 10 oktober: Kinderboekenweek
Zaterdag 5 oktober: De dag van de Leerkracht
Woensdag 9 oktober: Margedag, alle kinderen vrij
21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie
Maandag 28 oktober: ANWB Streetwisedag

Schoolse zaken
Na-zomerfeest: Vossenjacht en High Tea
Op woensdag 11 september hadden we een gezellige dag met de kinderen. We begonnen met een
vossenjacht. In gemengde groepjes gingen de kinderen door het dorp op zoek naar ‘vossen’ die een
beroep uitbeelden in Thesinge. Toen alle groepjes hun stempelkaart vol hadden, kwamen we samen
voor een high tea in Trefpunt. Daar waren de ouders van school, maar ook de deelnemers van
Noaberstee. De kinderen hadden (samen met hun ouders) allemaal zoete, hartige en gezonde hapjes
meegenomen en daar kon heerlijk van geproefd worden. Voor jong tot ouder was het een gezellig
samen zijn. En een goed begin van het schooljaar, waarin we laten zien dat het voor school en dorp
belangrijk is om bij elkaar betrokken te zijn.
Social Schools en de Nieuwsflits
Vorig schooljaar zijn we begonnen met de inzet van Social Schools voor de oudercommunicatie.
Nieuw dit schooljaar is dat er geen wekelijkse nieuwsbrief via de mail meer binnenkomt bij alle
ouders en andere betrokkenen. Ouders krijgen door de week heen diverse Social Schools berichten
vanuit hun eigen groep of vanuit de school en op zaterdag een wekelijks nieuwsoverzicht vanuit
Social Schools in de mail.
Eén keer per maand komt er een Nieuwsflits uit voor alle betrokkenen bij de school. Dit kunnen
ouders zijn, maar ook dorpsbewoners, grootouders, e.d. In de nieuwsbrief kunt u lezen waar de
school mee bezig is geweest en wat er voor de komende periode op het programma staat. De
Nieuwsflits is hiermee iets algemener dan u eerder met de Nieuwsbrief gewend was, maar waarmee
u toch op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de school.
Mocht u als ouder nog niet zo thuis zijn in Social Schools, vraag op school dan even om hulp.

Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen? Laat het dan even weten via een mailtje naar school.
Aanmelden voor de nieuwsflits kan via de website van school www.cbsdetil.nl
ICT-ontwikkelingen
Op school zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van de ICT en digitale geletterdheid. Vlak
voor de zomervakantie hebben we allemaal Touchscreens gekregen in de klassen. Een modern
‘schoolbord’ met veel mogelijkheden de wie op dit moment volop aan het ontdekken zijn. Ook gaan
we als school over stappen naar “de Cloud”. Alle servers gaan eruit en bij het aanzetten van de
computer komen we direct in de cloud terecht, zodat we altijd actueel zijn en overal bij onze
bestanden kunnen, zowel de medewerkers als de leerlingen. Daarnaast gaan we weer verder met de
leerlijn Digitale geletterdheid van Basicly, waarmee we digitale geletterdheid een vaste en goede
plek geven in het huidige onderwijsaanbod.

Rondom de Dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Oktobermaand, Kindermaand
Alle kinderen hebben een flyer meegekregen voor de Kindermaand, waarmee ze in oktober gratis
mee kunnen doen aan allerlei culturele activiteiten. In de grote hal liggen nog een paar flyers, haal er
gerust één op, ook voor kinderen die hier niet op school zitten.
Zpannend Zernike
In het weekend van 5 en 6 oktober zijn er allemaal wetenschappelijke dingen te doen op de
Zernikecampus en de binnenstad van Groningen. Kijk even op de website voor meer informatie:
www.zpannendzernike.nl
Kleintje Koffie in de bibliotheek Ten Boer
Vanaf september 2019 vindt in de bibliotheek Ten Boer, elke eerste vrijdagochtend van de maand,
een inloopochtend voor (groot-oppas) ouders plaats met hun baby en/of peuter. Contact met je
baby/peuter, taalontwikkeling, voorlezen en boekentips staan centraal tijdens deze
inloopochtenden. En regelmatig wordt een workshop aangeboden. Zie ook:.
https://www.groningerforum.nl/nl/agenda/kleintje-koffie-ten-boer
Kom hardlopen in Thesinge
Trek je coole gympen aan en kom gezellig hardlopen in Thesinge op 28 september. Misschien win je
wel een mooie prijs of loop je een eigen nieuw record….of heb je nieuwe gympen en wil je die wel
eens testen op snelheid! Je kunt meedoen aan de Kidsrun (600m en 1200m) of daag je zelf uit en
loop 4km of 4 mijl. Wil je niet alleen lopen of vind je het leuker om met een groepje samen een
prestatie neer te zetten? Doen dan mee met de Estafette Run: met een groep van vier loop je elk
4km. Uitgelopen met zweet en een rood hoofd? Er staat limonade, fruit en koek klaar. Tot in
Thesinge, we gaan er weer een superdag van maken! Sportieve groet van Karline, Menco en Stoffer

