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Belangrijke data




Vrijdag 13 juli: excursie naar het bos, midden- en onderbouw.
Woensdag 18 juli: musical bovenbouw. 's Morgens voor groep 1 tot en met 5.
Zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september: zomervakantie.

Algemene informatie vanuit school
BEDANKT ALLEMAAL

Wat was het gezellig, vandaag (woensdag)! In het dorp pannenkoeken bakken en dan samen eten op
het plein. Ik wil jullie via deze weg nog een keer bedanken voor het fijne, warme afscheid! De ouders,
opa's en oma's voor het komen en de leerlingen voor alle mooie cadeaus, het afscheidslied en de
lieve woorden en knuffels. Volgende week woensdag zal echt de laatste dag zijn. Ik heb 4 jaar met
erg veel plezier gewerkt op de Til! Groetjes, Annette Hoekstra

Van de MR
Vorige week heeft de MR vergaderd en is ook de klankbordgroep bij elkaar geweest. We hebben
terug geblikt op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar het nieuwe schooljaar. Ook zijn de
schoolgids en het schooljaarplan in de MR vastgesteld.
In de bijlage kunt u de terugblik namens de oudergeleding van de MR lezen.

Jarig
Op woensdag 18 juli is Julia uit de bovenbouw jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag!

Uit de groepen
Bovenbouw
Groep 8 afscheid
Na de musical nemen we nog een drankje en praten we nog wat na. Maar dan is het zover... Dan
gaan we naar school en houden we een afscheidsfeestje met de kinderen van groep 8 en hun ouders.
De volgende dag komt groep 8 in de pauze op school voor hun allerlaatste voetstappen als leerling
op de Til.
Huiswerk muiswerk

Zelf kiezen. Denk aan je doelen.
Musical "Betoeterd"
Woensdag 18 juli speelt de bovenbouw om 09:00 uur voor de kinderen van groep 1 tot en met 5,
uitgenodigde peuterspeelzaalkinderen en ouderen van de Naoberstee en een ieder die ook wil
komen kijken de musical.
's Avonds om 19:00 uur zijn ouders, familie, verzorgers, oppas, etc. welkom en andere genodigden.
Zou u voor de jongere broertjes en zusjes die de musical 's ochtends hebben gezien oppas kunnen
verzorgen? Lukt dit niet, wilt u dan even overleggen met juf Jessica.
Bent u niet voor 's avonds uitgenodigd, maar wilt u dan graag kijken dan kunt u dat aangeven bij juf
Jessica
Middenbouw
Plastictas
Volgende week graag een plastic tas mee voor alle schriften die mee naar huis gaan.
Onderbouw
KNRM
Het einde van het schooljaar is in zicht. In de vakantie gaan we vaak zwemmen, leuk, maar het kan
ook gevaarlijk zijn. Daarom willen we in de week van 9 t/m 13 juli aandacht besteden aan de KNRM
(Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) met filmpjes, boekjes en kleurplaten. De KNRM
wordt gerund door vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften. Daarom leek het ons leuk om een
flessenactie te houden. Zo kunnen wij geld inzamelen voor het KNRM. De kinderen kunnen de lege
flessen meenemen naar school, de opbrengt hiervan gaat naar de KNRM. Sparen jullie mee?
Verjaardag juf Marije en juf Annelies
Maandag 16 juli vieren wij onze verjaardagen in de klas, de kinderen hebben hiervoor een
uitnodiging meegekregen.
Gym
LET OP! Dinsdag 17 juli gaat de onderbouw aan het einde van de middag gymmen. De kinderen
moeten dan om 14:00 uur bij de gymzaal worden opgehaald, i.p.v. bij school.
Onderbouw en Middenbouw
Excursie naar het bos:
Vrijdag 13 juli gaan wij met de onderbouw en middenbouw op excursie naar buitencentrum het
Drents-Friese Wold. De kinderen gaan in 2 groepen op excursie met een boswachter en daarna lopen
we met zijn allen het blote voetenpad. We vertrekken om 8:25 uur vanaf school en verwachten rond
14:00 uur weer terug te zijn. We hebben genoeg ouders/oma's om met ons mee te gaan. Heel fijn!
Wat moeten de kinderen meenemen/aandoen:
 Schoenen waarmee je door het bos kunt lopen.
 Fruit en lunchpauze eten en drinken (wat ze normaal ook meenemen naar school)
 Eventueel extra drinken
 Droge sokken en broek
 Bij mooi weer zonnebrandcrème (thuis alvast insmeren)

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

Terugblik 2017-2018 MR
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar, er is veel gebeurd rondom de school. Zoals al eerder
vermeld is, blijft de school gewoon open en is er een duidelijke visie voor de komende jaren.
In 2017 zijn wij (Jolijn en Harm) begonnen als nieuwe MR-oudergelederen, met als "opdracht" een
plan te verzinnen voor de toekomst van de Til.
Hierbij kregen we de ondersteuning van de klankbordgroep, bestaande uit Ellen, Esther, Miranda en
Anita, Monique. We hebben interessante bijeenkomsten gehad en hierin ging het vooral over "wat
kunnen we betekenen voor de school en hoe kunnen we de school open houden".
Hier zijn ook mooie ideeën geopperd, waaronder samenwerking met de school van Garmerwolde en
te zoeken naar raakvlakken tussen beide. Zo zijn de Koningsspelen samen gevierd, en natuurlijk de
aankomende zomerspelen, dit allemaal dankzij de inzet van enthousiaste ouders. Verder is er een
idee gekomen voor een schoolkrant gemaakt door kinderen, dit idee wordt nog verder uitgewerkt.
Eind 2017 en begin 2018 hebben we twee avonden cursus gehad in Winsum, als voorbereiding op
onze zware taak als MR In deze cursus is het wel en wezen vermeld over de rechten en plichten van
de MR.
In die tijd hebben we de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis goedgekeurd.
Begin 2018 zijn we op gesprek geweest bij Simon van der Wal (voorzitter VCPO), om te achterhalen
"Is er een toekomst voor de Til". Onze bevinden hebben we gedeeld met de rest van de MR en
klankbordgroep.
Al had hij ons duidelijk gemaakt dat de school niet dicht zou gaan, echter de geruchten bleven.
Daarop hebben we weer contact opgenomen met Simon van der Wal om toch de onderste steen
boven te krijgen, hierbij kregen we ook de hulp van Paulina. Wederom was Simon helder in zijn
bewoordingen, de school gaat niet dicht, echter blijft het wel belangrijk dat de kwaliteit van
onderwijs gewaarborgd blijft, het aantal leerlingen niet onder de 25 komt en het helpt ook dat de
subsidie voor kleine scholen blijft, en klein weer hip is.
Toen dit duidelijk was, hebben we in overleg met de klankbordgroep besloten dat deze ophoudt te
bestaan. Nogmaals dank voor jullie inzet!
Voordat dit alles, zijn we nog op in gesprek gegaan bij de MR van Garmerwolde, dit in het kader van
mogelijkheden te zoeken voor onze school en misschien te zoeken naar een permanente
samenwerking. Permanente samenwerking is voorlopig van de baan maar er zijn wel mooie nieuwe
samenwerkingen ontstaan.
Aan het einde van dit schooljaar 2018-2019 hebben we de schoolgids en schooljaarplan
goedgekeurd.
Ook het komende jaar blijft het voortbestaan van onze school onder onze aandacht, maar we zijn
vooral blij met de gekozen visie van het schoolteam.
Wij gaan er ook het komende jaar weer voor!!
Daarentegen zoeken de GMR en OC nog enthousiaste ouders.
We wensen jullie alvast een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
Jolijn en Harm

