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vanuit de directie
agenda komende periode
verslag schoolkamp 6-7-8
voorstellen centrum jeugd en gezin
Vooraankondiging musical 10 juli
Jarigen
Oproep hulp TSO

GEACHTE OUDER/VERZORGER
omdat zij de landelijk verplichte eindtoets groep
8 in april al hebben gehad. Sinds een aantal
jaren is het verplicht dat elke groep 8 deze
eindtoets afneemt. Onze school gebruikt
daarvoor de eindtoets van CITO.
De kinderen van groep 8 hebben de toets goed
gemaakt. De gemiddelde score van De Tille ligt
met 540 punten ruim boven het landelijk
gemiddelde van 535. Een prestatie waar we met
z’n allen trots op mogen zijn.

De afgelopen weken hield het mooie weer maar
niet op. Het leek al wel zomer. In school kunnen
we dat goed merken. Langzaam maar zeker
werd het elke dag warmer en benauwder in het
gebouw. Gelukkig bracht de regenbui van
gisteravond de nodige verkoeling en konden we
vanmorgen in een redelijk afgekoeld gebouw de
dag starten.
Wel jammer natuurlijk voor al die sportieve
wandelaars die klaar stonden om weer een
avond te lopen. En vervolgens te horen kregen
dat de wandeling was afgelast.

VOORTGANG PLANNEN 2018-2019
De formatie, de jaarplanning 2018-2019 en de
inhoudelijk schoolontwikkelingen zijn in concept
zo goed als klaar. Zodra deze vastgesteld zijn,
zal ik ze met u (kunnen) delen.
Een belangrijk onderdeel van de formatie voor
het
komende
schooljaar
betreft
de
directeursvacature. Helaas is uit de eerste
ronde geen geschikte kandidaat naar voren
gekomen. Een tweede ronde wordt opgestart.

TOETSWEKEN

Komende weken staan bij ons op school in het
teken van de eindtoetsen in de groepen 1 t/m 7.
Met behulp van deze landelijk genormeerde
toetsen krijgen we een mooi overzicht van de
voortgang van elke leerling, elke groep en de
hele school op diverse vakgebieden (rekenen,
begrijpend lezen en spelling). Voor ons zijn dat
belangrijke momenten, omdat we mede op
basis van deze toetsen de leerstofplanning
maken.

Met vriendelijke groet,
Bertus Rietman
Directeur a.i.

EINDTOETS GROEP 8
Groep 8 doet niet mee met deze eindtoetsen,
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AGENDA
Week 23, 4 juni en
week 24, 11 juni

Toetsweken Cito groep 1 t/m 7

Dinsdag 5 juni

GGD groep 7

Woensdag 6 juni 9.00-12.00
uur

Medewerker van Gebiedsteam Smallingerland aanwezig op school
(overblijflokaal). (zie elders in TN voor meer informatie)

Dinsdag 12 juni

GGD groep 7

Dinsdag 12 juni

MR vergadering

Woensdag 13 juni

OV vergadering

SCHOOLKAMP GROEP 6/7/8
We zijn maandag 14 mei tot woensdag 16 mei vertrokken naar Klonie te Ellertshaar.
Maandag:
Om 9:00 vertrokken we naar het kamp, daarna hadden we vrijspelen. Toen gingen we naar het bos
het regenboogspel doen. We hebben daarna geluncht. Toen gingen we zwemmen. Er was ook een
vlot. We maakten daar een Titanic van. ’s Avonds hadden we een spooktocht.
Dinsdag:
We hadden eerst ochtendgymnastiek en toen gingen we ontbijten. Daarna gingen we op de fiets naar
Orvelte. Daar gingen we winkelen en lunchen. We hebben gespeeld bij het pad van Theodoor. Toen
gingen we terug op de fiets. Toen we terug waren gingen we weer zwemmen en aten we patat. Ook
maakten we staartjes bij de jongens. ’s Avonds hadden we bonte avond en kampvuur.
Woensdag:
We hebben levend Stratego gespeeld in het bos. Daarna gingen we terug naar Drachten.
Van Tess en Emma
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Stel je opvoedvraag!
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien
en
gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar
advies.
Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen.
Dat kan
met familie of een goede vriend(in), maar ook bij het
Centrum
voor Jeugd en Gezin Smallingerland, kortweg het CJG. Het CJG is een samenwerkingsverband tussen alle
organisaties die met kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar werken. Medewerkers van deze organisaties
werken in Smallingerland samen in gebiedsteams.
Vanuit het CJG ben ik, Marloes Moll, aanspreekpunt op OBS de Tille. Voor de zomervakantie ben ik twee
ochtenden op school. Als ouders/verzorger kun je dan zonder afspraak bij mij binnen lopen om vragen te
stellen over opvoeden, opgroeien en gezondheid van je kind(eren). Geen enkele vraag is raar, hoe klein,
onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten,
alcohol, school (keuze), relaties, seksualiteit of andere thema's.
Ik ben aanwezig op:
 Woensdag 6 juni van 09.00 tot 12.00 uur
 Woensdag 4 juli van 09.00 tot 12.00 uur
Buiten deze inloopspreekuren kun je mij altijd bellen of mailen om je vraag te stellen. Ook kan ik in
overleg ook bij je thuis langskomen.
Als school CJG-er ben ik er voor vragen van kinderen,
leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in
Ik kijk naar en denk mee over wat er aan de hand is.
nodig voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een
antwoord te vinden? Samen zoeken we antwoorden op
grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.
CJG-er biedt hulp en zoekt mee naar vervolghulp als dit

ouders en
het gezin.
Wat is er
passend
kleine en
De school
nodig is.

Het CJG is er voor iedereen, je hebt geen verwijzing
leuke alledaagse tips over opvoeden, opgroeien en
kun je ons volgen via Twitter en Facebook!

nodig. Voor
gezondheid

Marloes Moll
CJG-er en medewerker Gebiedsteam Smallingerland
Moleneind ZZ 95, 9203 ZX Drachten
088 5 335 300 / 06 83798560
www.cjgsmallingerland.nl

School

Tillenieuws

–

3–

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

P.K. Pelstraat 1
9203NP – Drachten
0512-519597

VOORAANKONDIGING MUSICAL 10 JULI 2018
De afgelopen weken hebben we heerlijk mogen genieten van prachtig zomerweer.
De kinderen van obs de Tille hebben al een beetje de “zomer in de bol”.
Dit jaar is het thema van de musical dan ook “zomer”.
Op dinsdag 10 juli zullen alle kinderen van groep 1 t/m 8 meedoen aan de musical.
Het gaat een schitterend spektakel worden met zomerse liedjes en dans.
Mis het niet en noteer 10 juli alvast in uw agenda! Verdere informatie volgt in juni.

JARIGEN
29 mei

Jochum van Hattum

12 jaar

6 juni

Fardau Merk

11 jaar

13 juni

Benthe Steenstra

6 jaar

11 juni

Juf Ayla

14 juni

Falco vd Zwaag
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HULP GEVRAAGD!!!!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders die ons willen helpen
van 11:30 – 12:45 bij de overblijf.
Voor de maandag zijn wij opzoek naar 2 hulpouders en voor de dinsdag 1 hulpouder.
Van uit het MOS krijgt u hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Wanneer u besluit om te helpen
dan eten uw eigen kind(eren) gezellig met ons mee.
U wil wel helpen maar u heeft bijvoorbeeld wisselende diensten?
Geen probleem, als er meerdere mensen zijn, dan kan er wordt overgebleven op basis van uw
beschikbaarheid. Hierbij helpt u ons toch en u hoeft zich niet bezwaard te voelen als u een keer niet
zou kunnen.
Lijkt het u leuk om te helpen dan kunt u onderstaande strookje deponeren in het “postvakje” bij de
overblijf (hangt aan op het gele prikbord naast de deur) of afgeven aan de leerkracht van u kind.
Mocht u graag wat meer informatie wensen kunt u altijd een mailtje sturen naar
tilletso@opo-furore.nl
Groetjes,
Sjoukje van Alphen
Aanspreekpunt Tussentijdse School Opvang

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ……………………………………………………………
Naam kind(eren):……………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………
Emailadres:……………………………………………………………………..
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