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Tille-Nieuws 11
Donderdag 22 februari t/m 9 maart 2017
Hoera, Aukje van der Kooi is bevallen

Geachte ouder/verzorger,

Donderdag 22 februari is Aukje bevallen van
twee prachtige jongens:
Jelte Jan en Fimme Harmen.

Start project museum

Moeder en kinderen maken het goed en hopen
morgen samen naar huis te kunnen gaan.
Adres van Aukje:
Framboas 12, 9299 HH Zwagerbosch

Woensdag 21 februari zijn officieel onze
themaweken van start gegaan. Alle kinderen
verzamelden zich rondom de zandbak waar
twee personen de nodige ontdekking deden.
Deze
ontdekkingen
moeten
natuurlijk
onderzocht worden en daarna tentoongesteld.
En waar kun je dat beter doen dan in een
MUSEUM. Daarmee zijn we officieel van start.
Na de vakantie werken we nog even door
binnen dit thema.
Afsluiting thema
Op woensdagavond 14 maart ronden we het
thematisch werken af. In alle groepen zal dan
het werk van de periode getoond worden. U
bent van harte welkom om tussen 18.30 en
19.30 uur een kijkje te komen in de school. Al
het werk zal dan tentoongesteld worden in de
groepen.
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Elektrische bel
Waarschijnlijk heeft u het zelf al gehoord of via
uw kind(eren) vernomen dat we sinds kort een
elektrische bel hebben. Deze bel gaat precies
op de afgesproken momenten af en daardoor
kunnen we efficiënter de dag en de middag
starten. Het is wel even wennen, en we merken
nu al een hele mooie ontwikkeling. Om 8.30 uur
zijn de kinderen allemaal in hun eigen klas en
kunnen we de lessen starten.
De inlooptijd voor de kleutergroepen is
tegelijkertijd verplaatst van 8.15 uur naar 8.20
uur en ’s middag van 12.45 naar 12.50 uur.
Houdt u daar bij het brengen rekening mee.

(vraagteken)blokje. Middels dit blokje kunnen
de kinderen aangeven of ze zelfstandig aan het
werk zijn (rode kant ligt dan omhoog), of ze
samen willen werken als de leerkracht daar de
ruimte voor geeft (groene kant ligt dan omhoog).
Als leerlingen een vraag hebben dan zetten ze
de zijde met het vraagteken omhoog èn gaan
verder met een opdracht die ze wel begrijpen.
Leerlingen hoeven dan niet te wachten tot de
leerkracht tijd voor hen heeft: ze kunnen verder
met andere opdrachten. Tijdens een vaste
rondgang door het lokaal, ziet de leerkracht het
vraagteken liggen en kan op de vraag van de
leerling ingaan. Deze manier van werken leert
de kinderen om zelfstandiger te worden en
taakgerichter.
Open dag
Woensdag 14 maart houden we een open dag
voor ouders van (nog) niet schoolgaande
kinderen. Deze open dag geldt voor alle
basisscholen van OPO-Furore en is bedoeld om
ouders de gelegenheid te geven om kennis te
maken met de verschillende scholen. Mocht u in
uw omgeving mensen kennen die jonge
kinderen hebben die binnenkort 4 jaar worden,
dan wil ik u vragen om hen te attenderen op
onze open dag op woensdag 14 maart.

Klassenmanagement
Effectief onderwijs(tijd) gaat om veel meer dan
om “op tijd beginnen”. Het gaat ook over het
bevorderen van een actieve leerhouding bij en
van
kinderen,
zelfstandigheid
en
zelfredzaamheid. Het gaat over effectieve
instructies,
taakgerichtheid
en
eigen
verantwoordelijkheid voor het leren. Allemaal
erg grote woorden waar we in de komende tijd
verder invulling aan gaan geven.
Zo werken we in alle groepen met een symbool
(“stoplicht”) waaraan de kinderen kunnen zien
of ze zelfstandig of samen mogen werken.
Tevens geven we daarbij aan hoelang we dit

van de kinderen verwachten. Door deze
symbolen al vanaf groep 1 in te zetten, ontstaat
een mooie uniforme opbouw.

Met vriendelijke groet,
Bertus Rietman
Directeur a.i. De Tille

De kinderen hebben zelf ook een middel om hun
werkhouding mee te bevorderen: het

DRACHTEN LOOPT MEE EN STAAT STIL BIJ KANKER

Beste leraren, ouders en kinderen van De Tille,
Mogen wij een ogenblikje van uw tijd? Wij vragen uw medewerking om De SamenLoop voor
Hoop in Drachten bekend te maken binnen uw netwerk. Zodat iedereen weet ‘Drachten loopt
mee’ en zelf kan besluiten om ook een steentje bij te dragen in de strijd tegen kanker.
In de bijlage kunt u meer over dit initiatief lezen
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AGENDA

26 feb t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

Week 10 (5 – 9 maart)

Themaweek "Musea"

Dinsdag 6 maart

Luizencontrole

Dinsdag 6 maart

MR-vergadering

Woensdag 7 maart

Verkeerstuin groep 7

Vrijdag 9 maart

Tillenieuws

Woensdagavond 14 maart

Afsluiting themaweken van 18.30 – uur 19.30 uur

Woensdag 14 maart

Open dag voor nieuwe ouders/verzorgers

HULP GEVRAAGD!!!!
Door de enorme groei van overblijf kinderen zijn wij met spoed op zoek naar 2 personen die ons op
donderdag, van 11:30 – 12:50, willen helpen tijdens het overblijven. U krijgt hiervoor een kleine
vrijwilligersvergoeding vanuit het MOS. Wanneer u besluit om te helpen dan kan/kunnen uw eigen
kind(eren) gewoon met ons mee-eten.
U wilt wel helpen maar bent u niet alle donderdagen beschikbaar?
Geen probleem, als er meerdere mensen zijn, dan er wordt overgebleven door middel van het
opstellen van een rooster. Hierbij helpt u ons maar hoeft u zich niet bezwaard te voelen als u een
keer niet zou kunnen.
Lijkt het u leuk om te helpen dan kunt u een strookje (bijlage) deponeren in het “postvakje” bij de
overblijf (hangt aan het gele prikbord naast de deur).
Groetjes,
Sjoukje van Alphen
Aanspreekpunt Tussentijdse School Opvang

DE JARIGEN DE KOMENDE TIJD
1 maart
Emma de Leur
10 jaar
1 maart
Merijn Westra
8 jaar
3 maart Noah Wieldraaijer 10 jaar

VAN/NAAR SCHOOL
Na de voorjaarsvakantie gaat Noah Wieldraaijer naar een andere school, De Pjotter.
We wensen Noah veel plezier op zijn nieuwe school.
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Bijlage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam :

…………………………………………………………..…………

Naam kind(eren) :

……………………………………………………………..………

Telefoonnummer :

………………………………………………………………..……

Emailadres :

……………………………………………………………………..
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Drachten loopt mee en staat stil bij kanker
Beste leraren, ouders en kinderen van De Tille,
Mogen wij een ogenblikje van uw tijd? Wij vragen uw medewerking om De SamenLoop voor Hoop in
Drachten bekend te maken binnen uw netwerk. Zodat iedereen weet ‘Drachten loopt mee’ en zelf kan
besluiten om ook een steentje bij te dragen in de strijd tegen kanker.

De SamenLoop voor Hoop
De SamenLoop is een fantastisch bijzonder evenement op 28 en 29 september 2018 (van 17 uur -17
uur) waar teams 24 uur wandelen in estafette en (vooraf) geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.
We staan stil bij kanker en vieren vooral dat we samen sterk staan. De SamenLoop is voor iedereen die
– zelf of in zijn omgeving – te maken heeft (gehad) met kanker. Tja, wie niet eigenlijk?

Helpt u ons?
Hoe kunt u ons helpen? Hoe mooi zou het zijn samen met alle betrokkenen van De Tille in ieder geval
1 team te kunnen vormen? En dan met elkaar mee doen aan de 24 uurs estafette! Iedereen kan een team
vormen! Dat mag ook met collega’s, leden van een vereniging, maar mag ook met familie en vrienden.
Iedereen kan meedoen …Wil je je aanmelden als teamlid van De Tille of kan jij op een andere manier
een team vormen? Geef dit dan aan ons door via mail slvhd.teamwerving@gmail.com of aanmelden
direct via de site kan natuurlijk ook.
Wilt u op een andere manier uw steentje bijdragen? Wij zoeken voor de organisatie van dit evenement
nog leden voor bijvoorbeeld teamwerving, sponsoring of logistiek. Verder zijn we nog vrijwilligers
nodig! Voor meer informatie hierover kan je bij ons terecht of kom naar de kick off van dit evenement
op donderdag 5 april 2018, om 20.00 uur in Sunenz aan de Burgemeester Wuiteweg.
Er is voor iedereen wel een mogelijkheid om bij te dragen aan het doel van de Samen Loop voor Hoop:
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Vraag naar de
mogelijkheden! Meer informatie vindt u alvast op www.samenloopvoorhoop.nl/drachten.
Met vriendelijke groet, Dineke Dijkstra-Brugma (moeder Rianne, groep 7) en Tarja Koridon
(moeder Yaël Zijlstra, groep 6 en Quinten Zijlstra, groep 7)
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