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GEACHTE OUDER/VERZORGER,
Het laatste Tille Nieuws van dit kalenderjaar
ligt alweer voor u. Of beter gezegd: wordt op
uw beeldscherm getoond. De tweede waaraan
ik een bijdrage mag leveren.

niet. Dat zal in de komende tijd gaan gebeuren.
Het motto van de school “uw kind – onze zorg”
hebben we ongemoeid gelaten. Die vinden we
nog steeds erg mooi!

Het einde van het kalenderjaar dient zich
alweer aan. Nog een paar weken en dan
stappen we 2018 in. De komende weken gaan
we op school het kerstfeest nog vieren en
daarna genieten van twee weken vakantie.
Twee weken om even helemaal los te komen
van het werk. Tijd om te ontspannen en ook tijd
om voornemens te maken.
Wat u ook gaat doen en waar u ook heengaat:
Namens de collega’s wens ik iedereen alvast
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling
toe.

Bereikbaarheid via de telefoon
Het blijkt dat we regelmatig niet goed
telefonisch bereikbaar zijn. Dat is uiterst
vervelend. Dit probleem is bekend en er wordt
aan gewerkt. Omdat niet duidelijk is waar de
storing zit of hoe die ontstaat, blijkt het vinden
van een oplossing niet gemakkelijk.
Batterijenton weg
Bij de hoofdingang stond een ton waar lege
batterijen in gedeponeerd konden worden.
Omdat deze ton veelal als afvalbak werd
gebruikt en omdat batterijen tegenwoordig ook
op heel veel andere plekken ingeleverd kunnen
worden, hebben we besloten de ton weg te
(laten) halen.
Lege batterijen kunt u dus voortaan niet meer
op school inleveren.

Visie
In de afgelopen weken hebben we als team de
visie van de school tegen het licht gehouden
en
opnieuw
verwoord.
Belangrijkste
uitgangspunten voor onze school zijn:
 de ontwikkeling van het kind staat
centraal;
 we werken doelgericht aan de
ontwikkeling;
 we werken nauw samenwerken met
ouders/verzorgers
en
externe
deskundigen;
 we handelen vanuit een positieve
benadering.
 onze werkwijze is duidelijk: we komen
afspraken na;
 de leerkracht is de spil in dit proces.

Aukje gestopt vanwege zwangerschap
Als gevolg van zwangerschapsklachten is
Aukje al geruime tijd niet als leerkracht
werkzaam in groep 1-2. Op de achtergrond
verzorgde
Aukje
administratieve
ondersteuning. Bij het voortschrijden van de
zwangerschap nemen de fysieke klachten
echter ook toe en daarom is besloten dat Aukje
per direct stopt met alle werkzaamheden op
school.
Staking van 12 december
Zoals u weet is er op dinsdag 12 december
door de leerkrachten van De Tille gestaakt
voor een eerlijker salaris en een verlaging van
de werkdruk. Hopelijk heeft de staking effect

Deze uitgangspunten hebben we voor een deel
al uitgewerkt en voor een belangrijk deel nog
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en komt er beweging vanuit de politiek. We
wachten het af.

Inrichting schoolgebouw
Naast onderwijskundige zaken zijn we ook aan
het nadenken over een mooie(re) inrichting van
de schoolgebouw. Inmiddels zijn twee
bedrijven langs geweest om met een
professionele blik mee te kijken. Zodra er
concrete plannen zijn, zal ik dit met u delen. En
misschien doe ik wel een beroep op u om mee
te helpen 

Het is voor de collega’s een lastige afweging
(geweest), omdat we ons realiseren dat we
dan de kinderen een dag geen onderwijs
geven en u als ouder mogelijk voor een
opvangprobleem stellen.
Van een enkeling heb ik een reactie gehad op
de staking. Veelal begripvolle geluiden.
Hiervoor wil ik u namens de collega’s hartelijk
bedanken.
Vervangingsproblemen
Dat het een noodzaak is om de werkdruk en
andere problemen (o.a. vervanging en WWZ)
onder de politieke aandacht te brengen, is
deze week ook weer duidelijk geworden.
Op maandag was er geen invaller te vinden,
vanwege ziekte van Palle Mulder (groep 7-8).
Gelukkig lukte het de collega’s om een interne
oplossing te vinden. Ideaal is het niet en kan
ook niet steeds. Per situatie zal ik daarom een
afweging maken of we de groepen verdelen of
in het uiterste geval een dagje naar huis
moeten sturen.

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

AGENDA

Vrijdag 15 december

11.00 uur Weekafsluiting groep 6/7 voor ouders

Woensdag 20 december

Juf Rianne jarig

Woensdag 20 december

Vanaf 17.30 uur Kerstviering op school

Vrijdag 22 december

Vanaf 11.45 uur Kerstvakantie t/m 5 januari

Maandag 8 januari

Weer naar school

Wo/do 10/11 januari

Boek inleveren op school
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VANUIT DE KERSTCOMMISSIE
Beste ouders,
Voor 20 december zijn wij nog opzoek naar ouders die samen met ons vanaf 12 uur de
voorbereidingen willen treffen voor het kerstdiner. We gaan eerst met zijn allen een broodje (zelf
meenemen) eten in het overblijf lokaal. Vanaf 12:30 zullen we overgaan tot de voorbereidingen. Te
denken valt aan het klaarzetten van de tafels en kerstbomen in de Skûle etc. Uiteraard mogen de
kinderen mee.
Ook tijdens het kerstdiner zoeken wij nog ouder die ons willen helpen in de Skûle.Hierbij kunt u
denken aan het helpen bij het inschenken van de soep, drinken bijvullen van het stokbrood etc.
Komt u ons helpen?? U kunt u opgeven bij de kerstcommissie.
Groetjes,
De Kerstcommissie,
Boukje, Caty, Sebasién (vader Isabella en Nathan) en Sjoukje (moeder Janieck)

VANUIT DE OVERBLIJFGROEP
Hallo Allemaal,
Aankomende week is het alweer de laatste week dat we overblijven in 2017!Wat is dit jaar snel
voorbij gegaan. En wat is er veel gebeurd.
Pauline is na 10 jaar gestopt en ons team is uitgebreid met de nieuwe overblijfmoeders, Daniëlla
Meijer, Marchien Moek, Carla Merk en Anja van der Woude.
Dit schooljaar hebben we een eigen lokaal. Hoe leuk is dat. Bij slecht weer kunnen we lekker met z’n
allen spelletjes doen, bouwen, met auto’s of poppen spelen. Maar ook op het plein spelen we leuk
met elkaar. Voetballen in de pannakooi of met de hoepels op het plein of taartjes bakken in de
zandbak.
Wij willen dit jaar gaan afsluiten met een tosti week!!! Alle kinderen, die willen, kunnen van ons een
tosti krijgen. De kinderen hoeven ze niet zelf mee te nemen. (dit is als extra bij de kinderen hun eigen
brood).

Namens alle overblijfmoeders,
hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2018!!
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DE JARIGEN DE KOMENDE TIJD
19 dec
26 dec
27 dec
28 dec

Roos Bergsma
Juliëtte van de Pol
Sybren Dootjes
Yfke Bos

9 jaar
9 jaar
6 jaar
5 jaar

Wij wensen allen een hele fijne verjaardag!
BOEK MEE NAAR HUIS
Op Woensdag 20 dec (kleuters) en donderdag 21 december (groep 3 t/m 8),
mogen
de
kinderen allemaal één boek van school lenen om mee naar huis te nemen, zodat er in de
kerstvakantie lekker gelezen kan worden. Het boek gaat mee in een speciale leentas. Het boek moet
op 10/11 januari weer in de leentas op school ingeleverd worden.
Zwemdiploma's
ZWEMDIPLOMA’S

Luca Tabak, Masja Zolotarova, Iris Smit, Sanne-Marije Kuipers en
Noud Rozendal hebben hun zwemdiploma gehaald! Gefeliciteerd allen!
BUITEN SPELEN
Ook wanneer het koud is gaan de kleuters elke dag even naar buiten. Wij vinden een frisse neus erg
belangrijk.
Wilt u daarom thuis oefenen met het aantrekken van de wanten, handschoenen, de sjaal omdoen?
Vooral de vingerhandschoenen zijn voor de kinderen erg lastig.
Na de vakantie willen we graag de werkjesmappen opnieuw vullen wilt u deze map en de rapportmap
weer mee geven naar school?
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Kijkt u regelmatig op onze website voor het laatste nieuws vanuit de groepen.
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