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GEACHTE OUDER/VERZORGER,
OPEN DAG
Op woensdag 14 maart zijn er meerdere
belangstellenden geweest op onze open dag.
Tijdens de verschillende rondleidingen hebben
we de school “in bedrijf” kunnen laten zien. De
reacties die we kregen waren positief. Nu
moeten we afwachten of deze ouders ook voor
onze school kiezen.

omvang van de formatie en eventuele wensen
tot mobiliteit van alle medewerkers. Vervolgens
wordt per school in kaart gebracht welke
formatie mogelijk is. In de komende weken zal
dit proces verder opgestart worden. Zodra we
meer weten, zal ik dat zeker melden.
AFSLUITING THEMA “MUSEUM”

FORMATIE 2018-2019

Woensdagavond 14 maart hebben we het
thema “Museum” afgesloten. In alle groepen
hadden de kinderen hun werkstukken
tentoongesteld en was op school een zeer
divers museum ontstaan. Velen van u zijn hier
getuige van geweest. Wij kunnen met een
goed gevoel terugkijken op het thema en de
afsluitende avond.

Inmiddels zijn we met de eerste stappen op
weg naar een nieuwe formatie gestart. De
formatie is voor een heel belangrijk deel
afhankelijk van het aantal leerlingen dat bij de
start van het schooljaar op school zit. Omdat
we minder leerlingen verwachten te hebben
dan dit jaar, zullen we terug moeten in
formatie. Zoals het er nu uitziet kunnen we
volgend schooljaar in vijf groepen werken.
Welke consequenties dat allemaal heeft is op
dit moment nog niet aan te geven. Hier zijn we
nog hard mee aan het werk. Allereerst wordt
op stichtingsniveau gekeken naar de totale
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Met vriendelijke groet,
Bertus Rietman
Directeur a.i. De Tille
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AGENDA

Woensdag 28 maart

weeksluiting groep 1/2 voor de kinderen

Donderdag 29 maart

weeksluiting groep 1/2 voor de ouders
Lenteontbijt

Vrijdag 30 maart

Goede vrijdag -vrij

Maandag 2 april

2e Paasdag - vrij

Woensdag 4 april

Verkeerstuin groep 7
Schoolvoetbaltoernooi

Vrijdag 6 april

Tillenieuws nr. 14

NIEUWS VAN DE POEZENBOOT EN DE LIEVEHEERSBEESTJES,
Het Dino thema loopt op z'n einde. En wat hebben we met z'n allen plezier gehad! Ons Dino museum
is goed bezocht geweest.
De kleuters geven donderdag 29 maart, om 11 uur een optreden. U bent allen van harte uitgenodigd.
LENTE ONTBIJT
De lente is begonnen! Dit vieren wij met elkaar op donderdag 29 maart. In elke klas gaan met elkaar
ontbijten. Elk kind, elke juf/meester, maakt voor een ander een ontbijtje. Op 23 maart krijgt uw kind
een briefje mee met de ontbijtwens van het kind (of juf/meester) voor wie uw kind, samen met u, het
ontbijtje gaat verzorgen. Uit een deksel van een schoenendoos maakt uw kind, eventueel samen met
u, een gezellig lenteachtig dienblad. Dienblad en ontbijt op donderdagochtend 29 maart mee naar
school nemen. Breakfast is served! Drinken wordt door de school verzorgd.
JARIGEN
Vrijdag 30 maart

Mika Oppersma

11 jaar

Op 1 april wordt Hidde IJzerman

5 jaar.

Vrijdag 6 april wordt Carina Wiersma

12 jaar
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Heeft u iets leuks te melden, mail ons: tillenieuws@opo-furore.nl

