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Tille-Nieuws 3
Donderdag 12 oktober t/m 2 november 2017
AGENDA
Vrijdag 13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

Donderdag 19 oktober

Controle GGD

Vrijdag 20 oktober

11.00 uur : Weeksluiting groep 7/8

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober

HERFSTVAKANTIE !

Maandag 30 oktober

Personeelsdag OPO Furore (Alle leerlingen VRIJ!!)

Dinsdag 31 oktober

Luizencontrole

Donderdag 2 november

Tillenieuws

HET SINTERKLAASSPROOKJE ZOEKT… JOU?!
Zit je in groep 7 of in groep 8 van de basisschool? Woon je in Drachten of in de buurt van Drachten?
Hou je van acteren, zingen en dansen? Lijkt het je leuk om mee te doen in het
SINTERKLAASSPROOKJE in schouwburg de Lawei in november?
Dan is dit je kans! Nu kun je je opgeven voor de audities en wie weet word je uitgekozen om mee te
spelen in de voorstelling!
Een paar dingen waar je rekening mee moet houden:
•

•
•
•

Je repeteert op maandag en/of woensdag van 18.30 tot 19.30 in het schoolgebouw van
(voormalig) ‘De Bernebrêge’ in Opeinde vanaf de herfstvakantie tot de uitvoeringen in
november. Je moet dus rekening houden met aanwezigheid op de repetities.
Woensdagmiddag 22 november is de technische en generale repetitie.
Ook voor de uitvoeringen (23 november overdag, 24 november overdag en
's avonds en 25 november 's avonds) zal je aanwezig moeten zijn, dus zullen je ouders vrij
moeten vragen bij de directeur van de school waar je op zit.
Veel oefenen en tekst leren!
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De audities zijn op zaterdag 21 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en bij voldoende opgave ook van
13.00 tot 15.00 uur. Je wordt dan ingedeeld in een groep 's ochtends of 's avonds.
Meedoen?
Stuur voor 15 oktober een mail met daarin je naam, leeftijd, school en telefoonnummer naar
werkgroep@voosprookjedrachten.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Sinterklaas Sprookje Drachten
ICT
Zoals iedereen weet gaan de ontwikkelingen op gebied van ICT ontzettend snel. Hoewel vele
apparaten en voorzieningen niet meer weg te denken zijn, is het nog niet zo lang geleden dat een
mobiele telefoon voor slechts weinigen bereikbaar waren en internet iets vaags en alleen voor de
zogenaamde “Geeks” was. Wie kan zich de toon van het inbellen op internet nog herinneren en
ondertussen maar afwachten of je ook daadwerkelijk verbinding kreeg en een torenhoge
telefoonrekening? Dit is bijna niet meer voor te stellen in een tijdperk waar we altijd en overal internet
hebben.
Voor scholen is het met een beperkt budget lastig om al deze ontwikkelingen bij te houden. Dat er
wat moet gebeuren in deze veranderende steeds meer digitaal wordende wereld is duidelijk. We zijn
op de Tille dan ook druk bezig met het implementeren van een aantal van deze veranderingen. Het is
niemand ontgaan dat we afgelopen schooljaar allemaal een nieuw e-mailadres gekregen hebben. Dit
was een eerste aanzet van de op hand zijnde ontwikkelingen. We gaan namelijk binnen Furore
werken met Office 365. We hebben de eerste voorzichtige stappen deze richting op gezet en het
heeft even tijd nodig om deze overstap ook daadwerkelijk te maken. Het voordeel voor ons is,
eenmaal gewend, dat we overal makkelijk toegang hebben tot onze documenten, waarbij voldoende
veiligheid gewaarborgd is. Daarbij hebben we minder ruimte op de server op school nodig. Dat is
behoorlijk kosten besparend.
Zoals gezegd gaat de server er grotendeels uit, maar hoe is dit voor de kinderen, die regelmatig op
de computer werken? Er is een samenwerking aangegaan met Heutink ICT. Zij hebben een systeem
ontwikkeld: Mijn omgeving online (Moo). (Voor een indruk kunt u de website bezoeken: www.moo.nl.)
De kinderen kunnen op de computers inloggen en hun eigen naam opzoeken. Zij hebben dan een
eigen ruimte waar zij kunnen werken, met toegang tot de office programma’s als Word, maar ook
naar de oefenprogramma’s die wij bij de verschillende methoden gebruiken. We hebben afgesproken
dat de kinderen vanaf groep 6 werken met een eigen wachtwoord.
Tot slot is het wifi-netwerk op school aangepast. Het is nu berekend op voldoende mobiele devices
zodat we in de toekomst hier zonder problemen gebruik van kunnen maken. Kortom er is veel werk
verricht waar we in eerste instantie niet zo veel van merken, maar die een belangrijke bijdrage
leveren aan het mogelijk maken van vervolgstappen binnen de ICT.
WEBSITE
Al enige tijd zijn we bezig met het up-to-date maken van onze website. We zijn hiermee inmiddels
een heel eind op weg. We zijn op zoek naar verschillende manieren om dit ook zo te houden. Een
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van de manieren om dat te doen is door te zorgen dat we niet allemaal dingen dubbel doen. Daarom
hebben we besloten dat we vanaf vandaag de verhalen uit de groepen niet meer in het Tillenieuws
schrijven, maar dat we deze stukjes nu op de website zetten. De nieuwsbrief wordt dan vanaf nu
alleen nog gebruikt voor de meer zakelijke dingen; blijf deze dus goed in de gaten houden!
Het streven is dat we gelijktijdig, (vanaf vrijdagmiddag) met de nieuwsbrief de bijdragen op de
website vernieuwen. Voor elke groep is een pagina aangemaakt en terug te vinden onder “groepen”.
Verder is op de site informatie te vinden over de school. De nieuwsbrieven zijn hier altijd terug te
vinden, maar er is ook een formulier voor verlof aanvraag te downloaden.
Nieuw op de site is een pagina over “3TS”; de drie talige school. Hierin zijn wat verschillende dingen
opgenomen die hiermee te maken hebben. Zoals filmpjes in het Engels en Nederlands, maar ook
een “oersetter” altijd handig. Tot slot staat er een heuse prijsvraag. Nieuwsgierig geworden? Neem
een kijkje op onze site: www.obs-detille.nl.
ZWEMMEN
Iedere woensdag gaan we met groep 3 en 4 zwemmen. We vertrekken al
om 10 over 8, dat is best wel vroeg, maar wat fijn dat iedereen steeds op
tijd klaar staat zodat we om half 9 in het water kunnen liggen!!! Denkt u
eraan dat de kinderen op woensdag makkelijke kleding aan hebben? Dit
maakt het omkleden een stuk makkelijker!
De afgelopen periode zijn er al 2 kinderen die een diploma hebben
behaald!
Anke Hilda en Naomi uit groep 4 hebben hun A-diploma gehaald!
Gefeliciteerd dames!
UIT DE POEZENBOOT
Wat hadden we een spannende opening van de Kinderboekenweek. In
onze nieuwe schoolbieb had de Letterfretter zich verstopt, zij rook de
nieuwe boeken en is dol op lezen. De kinderen zagen haar als schaduw
achter een groot laken en hoorden haar praten, lachen, mompelen en
zeggen: O, wat ben ik lekker aan het lezen. Hierdoor was ze helemaal de
tijd vergeten en had ze niet in de gaten dat de kinderen ook graag een kijkje willen nemen in de
nieuwe schoolbieb. Na het vertrek van de Letterfretter konden de kinderen dan eindelijk het lint
doorknippen om de bieb te openen. Wat een prachtige nieuwe boeken!!!
Afgelopen vrijdag mocht iedereen zelf een boek lenen en deze inscannen. Wat vonden de kinderen
dit spannend en trots kwamen ze met het boek terug in de klas. Deze boeken blijven voorlopig nog
op school zodat we in de gaten kunnen houden of de uitleen goed verloopt. Later dit schooljaar
mogen de kinderen deze mee naar huis nemen. Alle kinderen van onze school ruilen/lenen boeken
op donderdag. Om dit allemaal vlotjes te laten verlopen kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Lijkt
het u leuk om te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw zoon/dochter. U kunt
natuurlijk ook een keertje komen kijken op donderdagmorgen hoe het allemaal werkt.
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Oktober 2017

SPORTBEDRIJF
DRACHTEN

Activiteiten deze maand
Onze coaches Sport & Bewegen zijn volop bezig met het organiseren van de eerste toernooien en
activiteiten waaronder Run&Splash, Sportkids en het bowlingtoernooi. Daarnaast hebben wij een tof
aanbod bij de Zwemvierdaagse in Zwemcentrum De Welle. Lees hieronder meer!

Sportactiviteiten

Zwemcentrum
De Welle

Nieuws van de maand

Welke sport ga jij
beoefenen?

Zwem4daagse

Sportkids

Elk jaar wordt een groot sport- en
beweegaanbod opgezet voor de
leerlingen van het primair- en
speciaal onderwijs! Ook nu staan
weer ontzettend leuke sporttoernooien op de planning.

In de herfstvakantie (van 23 t/m
27 oktober) gaat de Zwem4daagse
weer van start in Zwemcentrum De
Welle! Dit jaar vindt het evenement
voor het eerst in de ochtend plaats,
van 10.00 – 11.30 uur*. De kosten
hiervan zijn €12.50,- p.p.

Sportkids is een terugkerend
sportevenement waarin
verschillende sportactiviteiten
worden aangeboden. Deze sportevenementen worden
georganiseerd voor alle
kinderen van het basisonderwijs
uit de gemeente Smallingerland
(4 t/m 12 jaar).

Benieuwd naar de activiteiten?
Klik hier voor de Schoolsportagenda van 2017 -2018!

Je mag als deelnemer gratis
recreatief zwemmen op deze dagen.
Naast de traditionele Zwem4daagse
zijn meerdere activiteiten te doen.
Iedere dag een ander parcours van
klimmen, klauteren, hindernissen, glijden, duiken en meer! Bij
een volle stempelkaart ontvangen
de deelnemers een medaille. Op
de laatste dag vindt een spetterend
eindfeest plaats.
*Klik hier om je in te schrijven/
voor de volledige voorwaarden.

Kinderen maken hier kennis met
nieuwe en uitdagende
spellen, sporten en bewegingsactiviteiten. In elke schoolvakantie
vindt een Sportkids evenement
plaats. Het is altijd meer dan te
gek! Houd daarom rond de
vakantie onze website in de gaten.

Foto’s & Video’s
Foto’s van
de maand

Sportkids
survival

Deel jouw sportfoto met #beweegmee
op Instagram, Twitter of op onze
Facebookpagina en win gave prijzen!

Benieuwd wat je kan verwachten?
Klik op de afbeelding voor de video!

Houd jij van uitdaging, klimmen, lekker buiten sporten/spelen en niet bang om vieze handen te krijgen?
Geef je dan nu op! Aanmelden kan tot 20 oktober
2017. Deelname is natuurlijk gratis!
Waar:

iSpace de Waring (De Excelsior 133,
Drachten)

Wanneer:

Dinsdag 24 oktober 2017

Wat:

Survival, boogschieten, bootcamp en
nog veel meer!

Tijden:

09:45 - 12:00 uur (groep 3 t/m 5)
12:45 - 15:00 uur (groep 6 t/m 8)

Benieuwd naar de Sportkids agenda, kijk dan op onze
site: www.sportbedrijf-drachten.nl/sportkids

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van alle
sportactiviteiten, evenementen en nieuwtjes!

