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INVALPERIKELEN

vanuit de directie
agenda komende periode
nieuws vanuit de kleutergroepen
oproep
jarigen

In diverse groepen hebben we in de afgelopen
periode een beroep moeten doen op invallers.
In groep 7-8 is er sprake van langdurige inval.
Tot de meivakantie is dat nu geregeld.
In groep 6-7 ontstond eveneens een knelpunt
en ook dat hebben we weten op te lossen tot
einde schooljaar.
En deze week hadden we een invaller voor
groep 1-2 (donderdag) en groep 3-4 nodig.
Het is een hele klus om mensen te vinden die
ons bij ziekte/verlof willen en kunnen helpen.
Het is ons in veel gevallen gelukt om een
(interne) oplossing te vinden, maar niet op alle
momenten.
Helaas lukte dat niet voor groep 3-4 op vrijdag
en waren we genoodzaakt een groep naar huis
te sturen.

GEACHTE OUDER/VERZORGER
SCHOONMAAKDAG

Op vrijdag 23 maart
hebben
alle
kinderen
meegeholpen om
de wijk en het
schoolgebied afval-vrij te
krijgen. In groepen/groepjes gingen de
kinderen de wijk in om zwerfafval te
verzamelen. Hiervoor hadden we verschillende
grijpers, handschoenen en vuilniszakken tot
onze beschikking. Na een klein uur druppelden
de kinderen het plein weer op en ontstond er
een hele berg afval.
Goed dat we dit opgeruimd hebben, maar
eigenlijk is het een slechte zaak dat er zoveel
afval op straat zwerft.

SCHOOLFRUIT BIJNA OVER
Nog twee weken en dan stopt de verstrekking
van het schoolfruit. In de afgelopen 20 weken
hebben de kinderen drie keer in de week een
stukje fruit gekregen. Soms bekend, soms
nieuw, maar altijd goed om te proberen en zo
nieuwe ervaringen op te doen.
In de week van 16 april wordt voor de laatste
keer het schoolfruit verstrekt.
Vanaf 23 april moet u zelf uw kind(eren) weer
een tussendoortje voor de pauzes meegeven.
Denkt u hierbij wel aan de uitgangspunten van
“de gezonde school”.

LENTE-ONTBIJT
Op donderdag 29 maart zijn we de dag gestart
met een heerlijk ontbijtje in alle groepen. Alle
kinderen kregen een ontbijtje èn hadden voor
een medeleerling een ontbijt klaargemaakt. Het
was heel erg sfeervol in alle groepen. De
kinderen en leerkrachten hebben echt genoten!
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WERKERVARING OPDOEN

drukken. Daarna ontvangt u nog een scherm
met reclame. Deze kunnen wij helaas niet
verwijderen; u kunt deze pagina negeren.
Ik hoop dat u in grote getalen de enquête in wilt
vullen.
Hieronder staat een link vermeld die u naar die
enquête leidt.

Vanaf deze week is Karin Kralt bij ons op school
gekomen. Karin is een bekende van de school,
want enkele jaren geleden heeft zij hier stage
gelopen. Inmiddels is ze afgestudeerd als
onderwijsassistent en wil ze graag werkervaring
opdoen. Dat kan nu bij ons.
In de komende maanden zal Karin op
donderdag- en vrijdagmorgen de leerkrachten
ondersteunen.

https://nl.surveymonkey.com/r/De_Tille_Drachten

of eventueel via onderstaand figuur:

VERKEERSENQUÊTE

In een eerder TilleNieuws heb ik al aangegeven
dat we een enquête uit gaan zetten om de
verkeerssituatie rondom de school in kaart te
brengen. Om een beeld te krijgen van de
situatie bij onze school, vragen wij uw
medewerking. Uw antwoorden zijn heel
belangrijk. Ten eerste omdat u (wellicht
dagelijks) de situatie meemaakt én omdat voor
eventuele veranderingen uw medewerking
noodzakelijk is. Ook voor kind(eren) hebben we
een aantal vragen.
Het is de bedoeling dat de enquête in één keer
wordt ingevuld; door een ouder en het oudste
kind uit het gezin dat op de basisschool zit
(vanaf groep 3).

Met een vriendelijke groet
Bertus Rietman
Directeur a.i. OBS De Tille

Als u klaar bent met de invulling kunt u deze
verzenden door op de “gereed” knop te

AGENDA

Woensdag 11 april

OV vergadering

Dinsdag 16 t/m donderdag
18 april

CITO-eindtoets groep 8

Woensdag 18 april

Kleuters gaan naar Tuindorado

Vrijdag 20 april

Koningsspelen, leerlingen om 11.45 uur vrij

Vrijdag 20 april

Volgend Tille NIeuws
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WEEK 16 GEEN BOEKEN UITLEEN
Om de rust in school tijdens de Cito eindtoets zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, is er in week
16 (18 en 19 april) geen boeken uitleen/inleveren voor alle groepen.
VOORLEESWEDSTRIJD
Op donderdagmiddag 22 maart vertegenwoordigde Carina uit groep 8 onze school bij de
Voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Drachten. Onder support van Nynke en Vivian las ze voor uit
het boek Juffrouw Pots geschreven door Tosca Menten. Carina las heel mooi voor, maar helaas
greep ze net naast de prijzen en eindigde (samen met een aantal anderen) op de 4e plaats. Super
goed gedaan Carina!
VRIJDAG 20 APRIL 2018: KONINGSSPELEN
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. We starten deze dag om 8.30 met het Tillelied en de dans
van Kinderen voor Kinderen: Fitlala.
Om 9.00 gaan de kinderen in groepen beginnen met diverse spelletjes.
Dit jaar doen wij niet mee met het Koningsontbijt, dus moeten de kinderen thuis ontbijten.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee, we hebben schoolfruit en de school zal
zorgen voor voldoende te drinken en wat lekkers. We gaan er een gezellige dag van maken.
Alle kinderen zijn deze dag om 11.45 u vrij!
NIEUWS VAN DE POEZENBOOT EN DE LIEVEHEERSBEESTJES
Beste ouders van De Lieveheersbeestjes en De Poezenboot,
Het is lente! De dinowereld is opgeruimd en de eerste bloemen staan of hangen al in de klas. Heerlijk
die vrolijke kleurtjes. Het thema lente is gestart! Het accent ligt de komende 3 weken op de boerderij.
Graag zouden wij knuffels en speelgoed lenen passend in het boerderijthema. En plastic bloemen die
thuis in de weg liggen, zijn ook altijd welkom.
Op woensdag 18 april gaan de kleuters naar Tuindorado om de lente in geur en kleur te bekijken, te
zaaien en konijnen te aaien. U heeft hierover een mail ontvangen. Ouders of grootouders die wel
chauffeur willen zijn bij deze excursie, kunnen zich melden bij de leerkrachten van groep 1 en 2.
Wij verwelkomen twee nieuwe kinderen in De Poezenboot: Wessel de Graaf en Sem Wijers. Wij
wensen de twee jongste Tille jongens veel leerplezier op onze school.
NIEUWE MEMMETAALSPREKKER IN DE POEZENBOOT
Wij zijn erg blij dat het gelukt is om een nieuwe memmetaalsprekker te vinden voor de kinderen in de
Poezenboot. Vanaf dinsdag 10 april komt juf Jantsje Redeman ’s middags de Friese les verzorgen.
Juf Jantsje komt dinsdag middag vanaf 13.00 u en wij wensen haar een hele gezellige en fijne tijd toe
op de Tille.
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VOETBALTOERNOOI 4 APRIL
De Tille deed afgelopen woensdag met 2 teams mee aan het voetbaltoernooi op de velden van
Drachtster Boys. Beide teams vielen helaas niet in de prijzen, maar wat hebben ze prachtig gespeeld
en knetterhard gewerkt, petje af!!! Coaches Alex en Rinze: bedankt!

Quinten, Fardau, Jildou, André, Rick, Evelien

Benthe, Imke, Kinke, Ailey, Julia, Rianne, Lea.

OPROEP TILLE NIEUWS KOMEND SCHOOLJAAR
Samen met Robin van Hattum verzorg ik het 2-wekelijkse Tille Nieuws. Robin heeft drie kinderen op
de Tille gehad. De jongste, Jochum, verlaat onze school in juli. Dat betekent dat Robin komend jaar
stopt met het Tille Nieuws. Wie-o-wie wil zijn taak overnemen? Het is niet veel werk (gemiddeld 1x
per maand hooguit een uurtje) en kan thuis worden gedaan.
Met vriendelijke groet,
Wilma Ketelaar
wilma@janketelaar.nl
JARIGEN
6 april

Carina Wiersma

12 jaar

8 april

Imke Prinsen

11 jaar

11 april

Lindy Lamens

5 jaar

13 april

Aniek Bouma

11 jaar

13 april

Jasmijn Rozendaal 5 jaar
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