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GEACHTE OUDER/VERZORGER

voorjaar van 2019 afgerond zullen zijn, als alles
volgens planning verloopt.

Nog een week en dan sluiten we de school voor
een lange zomervakantie.

ICT OP SCHOOL

Voor de leerkrachten en de kinderen een
welverdiende periode van ontspanning. Met z’n
allen is er in het afgelopen jaar veel werk verzet.
Een deel is afgerond en een ander deel zal na
de zomervakantie verder opgepakt worden.

Verder is een ICT plan opgesteld en ook dat zal
in de loop van komend schooljaar uitgerold
worden. Het gaat daarbij om een forse
investering, omdat we voor de kinderen in de
bovenbouw een “eigen device” willen
realiseren. Meer informatie hierover volgt tzt.

VERBOUWING/RENOVATIE
MUSICAL-AVOND

Zo zullen in het nieuwe schooljaar
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd
worden om een renovatie van het gebouw te
realiseren. Het gaat hierbij om het opknappen
van de lokalen (verfwerk), het realiseren van
een lesplein (aantal muren uit de patio ruimte
verwijderen) en het vloeronderhoud (mogelijk
zelfs nieuw).

Afgelopen dinsdagavond hebben we met de
hele school een geweldige feestavond gehad.
Alle kinderen hebben in de afgelopen weken
hard gewerkt, geoefend, gestudeerd op hun
persoonlijke bijdrage aan deze feestavond. En
wat was het een mooi resultaat. De kostuums
waren schitterend, het decor zag er prachtig uit
en de toneelspelers deden het allemaal
fantastisch.

Daarnaast zal nog een interne verhuizing van
het kantoor van de directie plaatsvinden. Het
huidige lokaal van groep 1-2b zal als kantoor
ingericht gaan worden voor de directie èn IB-er.
Mooie plannen die naar verwachting in het

Tillenieuws

Na de pauze hebben de kinderen van groep 7
en 8 hun musical gespeeld. Dat was voor het
publiek genieten. De liedjes, de teksten, de
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choreografie van de dans, de sketches: alles
klopte.

werkdag is woensdag 18 juli). U bent van harte
welkom om dan ook van de gelegenheid
gebruik te maken (15.15/30 – 16.15/30 uur).

Een groot compliment voor alle spelers en de
regisseurs.

NIEUWE DIRECTEUR
Na de vakantie zal De Tille weer een vaste
directeur hebben, dhr Bert de Jong. Hierover
bent u onlangs al geïnformeerd. Dat houdt
automatisch in dat mijn werkzaamheden
ophouden. Dat hoort bij het werk van een
interim directeur: je komt en je gaat!

AFSCHEID GROEP 8
De laatste basisschooldag van de kinderen van
groep 8 komt er nu heel snel aan. Nog een paar
dagen en dan nemen zij afscheid van hun
basisschoolperiode. Voor de kinderen (en hun
ouders) een grote stap op weg naar meer
zelfstandigheid. Soms ook letterlijk als de
school voor het VO aan de andere kant van
Drachten is. Waar je ook heen gaat na de
vakantie: we wensen jullie allemaal heel veel
plezier en succes op je nieuwe school.

Met veel plezier heb ik het afgelopen jaar op De
Tille gewerkt. We hebben samen heel veel werk
verzet en plannen opgesteld (zie ook hiervoor).
Ik
wil
iedereen
bedanken
voor
de
samenwerking in het afgelopen jaar. De school
en daarmee de kinderen, collega’s en u wens ik
een hele goede tijd toe. Met een gerust hart
draag ik de verantwoordelijkheid over aan de
nieuwe directeur.

Dinsdag 17 juli wordt met de ouders en de
leerlingen van groep 8 nog een eigen
afscheidsavond gehouden.
AFSCHEID COLLEGA’S
Naast het afscheid van groep 8, nemen ook vier
collega’s afscheid van De Tille:

Namens alle medewerkers van OBS De Tille
wens ik u allen een hele fijne vakantie toe!

Inge Nutters, Janine Boonstra (inval), Piet
Douwsma (inval) en Boukje Hoekstra.
Hieronder geeft Boukje aan wat zij na de
vakantie gaat doen.

Met vriendelijke groet,

Van deze collega’s nemen we donderdag 19 juli
na schooltijd afscheid (m.u.v. Piet, zijn laatste

Directeur a.i. OBS De Tille

Bertus Rietman

AFSCHEID JUF BOUKJE
Zoals u al in het vorige Tillenieuws hebt kunnen lezen, ben ik volgend schooljaar niet meer
werkzaam op De Tille. Ik ga met ingang van het volgend schooljaar aan De Fontein school
in Alkmaar werken. Naast het veranderen van baan ga ik ook nog verhuizen en samenwonen met
mijn vriend die in Alkmaar woont. Een hele verandering…..
Afscheid nemen vind ik best heel moeilijk, heb met de kinderen en door het contact met jullie als
ouders, een hele fijne tijd in Drachten gehad. Daar wil ik jullie voor bedanken!
Zal dit als een hele fijne herinnering mee nemen naar Alkmaar.
Een lieve groet,
Tillenieuws
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Boukje

Tillenieuws
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AGENDA
17 juli

Afscheidsavond groep 8

20 juli

Om 11.45 uur sluiten we de school voor de zomervakantie en is
iedereen vrij

3 sept

Eerste schooldag nieuwe schooljaar

MUSICAL
Na heel lang en intensief oefenen was het afgelopen dinsdag eindelijk zover. De musicals werden
opgevoerd door alle groepen. De hele dag stond in het tekenen van oefenen om ’s avonds te stralen
op het podium. We begonnen de avond met een optreden van de kleuters. Zij voerden de musical O o
Octopus op.
Daarna volgde groep 3/4 met de musical op een onbewoond eiland en groep 5/6 met de nieuwe bal
van Joris.
Als laatste mochten de kinderen van groep 7/8 al hun talent laten zien. Ze voerden de musical ‘Herrie
op het eiland’ op.
Wat waren de kinderen enthousiast en goed aan het spelen, zingen en dansen. Ze deden het echt
fantastisch. En aan het publiek te horen, hebben zij ook genoten van de avond!
Groep 6-7

HET REGENT DIPLOMA’S
De afgelopen periode heeft het zwemdiploma's geregend!
Thomas, Masja, Gwynne en Roan hebben zwemdiploma B gehaald!
Nyls, Merijn, Joah en Jochem zijn geslaagd voor hun C-diploma!
Gefeliciteerd allemaal!

Tillenieuws
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DINSDAG 3 JULI WAS HET EINDELIJK ZOVER!
Groep 3, 4 en 5 gingen op schoolreis naar in- en
outdoorcentrum Pinokkio in Assen. De knalrode
busjes brachten ons naar de plek van bestemming.
In groepen rouleerden we langs allerlei
spannende, leuke, (soms) moeilijke onderdelen;
klimmen, klauteren, puzzelen, slingeren, zwaaien,
boogschieten, blaaspijpschieten en natuurlijk
rennen, vliegen, draven!
Met tussendoor fruit, patat, drinken en wat lekkers
hadden we een vol programma. Rond half 4
verzamelden we weer om terug naar Drachten te
gaan. In de meeste busjes was het op de terugreis
een stuk rustiger dan op de heenreis😉
Wat een prachtplek voor deze kinderen, wat hebben ze genoten en wat hebben wij met en van alle
kinderen genoten!
Juf Boukje, juf Inge en juf Tessa

JARIGEN

13-7 Nyls Prinsen

8 jaar

28-8 Jorn Wiersma

10 jaar

15-7 Silke Smeenk

9 jaar

3-9

Jaëlle Huizing

4 jaar

20-7 Tygo de Ruiter

9 jaar

3-9

Zoë Jaasma

6 jaar

26-7 Teije Adema

8 jaar

6-9

Sanne-Marije Kuipers

30-7 Quinten Zijlstra

11 jaar

6-9

Noud Rozendal

8 jaar

31-7 Jort Heuker

8 jaar

9-9

Roan Visser

8 jaar

7-8

11 jaar

Ailey Hartelo

14-8 Rick Stellingwerf

6 jaar

15-8 Sylvana Reitsma

9 jaar

23-8 Rixt Aitink

10 jaar

24-8 Isabella Meijer

8 jaar

27-8 Iason Bartis

6 jaar

Tillenieuws
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bijlage

Kinderspul
locatie: De Skûle
Woensdag 29 augustus:
10:00 – 16:00 huttenbouwen
Neem je eigen hamer met naam mee en kom de mooiste hut bouwen
Rond 12 uur gaan we gezamenlijk eten.

19:00 – 21:00 avondspel ruilen
Binnen 1,5 uur zo vaak mogelijk een voorwerp ruilen, wie uiteindelijk het
mooiste of leukste meeneemt naar de skûle wint.

Donderdag 30 augustus:
10:00 – 12:00 crazy 22
Jullie krijgen 22 opdrachten mee, het doel is om binnen de tijd de meeste
opdrachten te doen.
!geef je in een groep van 4 tot 6 personen met begeleider op vóór
woensdag 12 uur!

13:00 – 15:00 bingo
We gaan bingo spelen en er zijn leuke prijsjes te winnen.

19:00 – 21:00 Vossenjacht

Vrijdag 31 augustus:
10:00 – 12:00 verrassingsactiviteit
19:00 – 21:00 disco

Tillenieuws
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Bijlage

Hallo Allemaal,
Aankomende week is het alweer de laatste school week!!!
Wat is dit schooljaar snel voorbij gegaan.
Volgend schooljaar zullen Annemarie (moeder Femke en Nynke)
en Yvette (moeder Koen) stoppen bij de overblijf.
Dank je wel voor jullie inzet!!
Wij hebben 2 nieuwe moeders gevonden die ons team komen versterken.
Karin Stellingwerf (moeder van Rick en Jochem) en Suzanne Knop (moeder Myrna).
Welkom dames!!
Helaas is óók dit jaar is weer gebleken dat het afmelden van kinderen niet altijd gebeurd.
Indien uw kind niet is afgemeld zal er gewoon een strip worden gebruikt.
Het is dus van belang dat u ze echt afmeld anders is het zonde van de strippen.
Afmelden kan via 06-26485296 (Whats-app of SMS) of via de mail. (tilletso@opo-furore.nl)
Met ingang van het nieuwe schooljaar willen wij graag de briefjes van de bijna volle/volle
strippenkaarten digitaal versturen. Hierdoor hoeven de kinderen de briefjes niet meer mee.
In verband met de planning willen wij graag weten op welke dag(en) uw kind(eren) in het nieuwe
schooljaar komt overblijven. Dit graag doorgeven doormiddel van onderstaand briefje, die u kunt
inleveren bij de overblijf. Ook graag doorgeven als er geen veranderingen zijn. Vergeet niet uw
emailadres in te vullen!!

Namens alle overblijfmoeders
Alvast een hele fijne vakantie!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind(eren):………………………………………………………………………………
Groep:……………………………………………………………………………………………….
Dag(en):






Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Incidenteel

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………..
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