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school.
Samen
met
twee
ouders
van
de
oudervereniging (OV) hebben we het volgende
afgesproken: Er zal een enquête onder alle
ouders en de direct omwonenden van de
school uitgezet worden. Op basis van de input
kan dan bepaald worden welke knelpunten
ervaren worden en welke mogelijkheden er zijn
om die te verhelpen. Deze enquête zal binnen
enkele weken via de email aan u toegezonden
worden.
Overigens kreeg ik deze week een email van
een buurtbewoner die een aantal zaken
aankaartte omtrent het halen en brengen van
de kinderen. Deze buur(t)man gaf aan dat op
meerdere momenten de buurtbewoners hun
eigen oprit niet op- of afkonden omdat er auto’s
voor staan of op een andere wijze de weg
blokkeren.
Het lijkt me goed om met elkaar rekening te
houden, zeker in de smalle en daardoor
onoverzichtelijke P.K.Pelstraat rondom de
school.

Vanuit de directie
Agenda komende periode
Nieuws van de kleutergroepen
Jarigen

GEACHTE OUDER/VERZORGER,
AFSLUITING THEMA-WEKEN “MUSEUM”
Op woensdagavond 14 maart ronden we het
thematisch werken af. In alle groepen zal dan
het werk van de afgelopen periode getoond
worden. We maken een echt museum van de
school.
U bent van harte welkom om tussen 18.30 en
19.30 uur een kijkje te komen nemen in ons
museum. Graag tot woensdagavond.
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.
Van 9.00 tot 12.00 uur zijn belangstellenden
welkom. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om
een persoonlijke afspraak voor een rondleiding
te maken.

GYM BOVENBOUW
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gymmen
wekelijks in de gymzaal. Groep 5-6 gaat hier
lopend naartoe. De groepen 6-7 en 7-8 gaan
op de fiets.
Elke week wordt er gegymd en daarom is het
belangrijk dat de kinderen van de groepen 6-7
en 7-8 hun fiets meenemen. Omdat we geen
invloed op het weer hebben, is het verstandig
om naast de gymkleding ook regenkleding mee
te nemen (of al aan te hebben).
Met vriendelijke groet,

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL

Bertus Rietman
Directeur a.i. De Tille

Vanuit Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn wij
benaderd om mee te werken aan een
onderzoek naar de verkeerssituatie rondom de
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AGENDA

Woensdagavond 14 maart

Afsluiting themaweken van 18.30 – uur 19.30 uur

Woensdag 14 maart

Open dag voor nieuwe ouders/verzorgers
Van 8.30-12.00 uur en 19.00-20.00 uur

Vrijdag 23 maart

Tillenieuws

Vrijdag 23 maart

schoonmaakdag

NIEUWS VAN DE LIEVEHEERSBEESTJES EN DE POEZENBOOT.
De komende weken gaan de kleuters spelen met en leren over dino's. De kinderen mogen eigen dino
knuffels meenemen. De kleinere plastic dino's hebben we al voldoende. Welkom zijn ook een
duimstok en een meetlint, een oude digitale weegschaal die gemist kan worden (moet het nog wel
doen), fossielen, stenen en … botten. Dit om archeoloogje te kunnen spelen. Let op! Alles moet
tegen een stootje kunnen.
De Lieveheersbeestje hebben deksels van de grote eier-dozen nodig voor een activiteit. In elk geval
voor elk kind 1. Ook zouden we graag een paar oude maatbekers en opscheplepels willen krijgen.
Nodig om iets met gips te doen ….
Op 29 maart verzorgen de kleuters van De Tille een heuse opvoering in het speellokaal.
Donderdagochtend voor de ouders. Donderdagmiddag voor de Tille-kinderen,. Hierover volgt nog
meer informatie. Nu kunt u in elk geval de datum alvast noteren.
Vriendelijke groet, José, Caty en Hyke
DE JARIGEN DE KOMENDE TIJD
18 maart
22 maart

Kate de Ruijter
Evelien Brouwer

10 jaar
11 jaar

VAN/NAAR SCHOOL
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