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Donderdag 14 t/m 28 september 2017
AGENDA
Maandag 18 september

Juf Boukje jarig!
Gouden Weken-gesprekken (broertjes/zusjes)

Dinsdag 19 september

Schoolfotograaf
Gouden Weken-gesprekken

Woensdag 20 september

Schoolfotograaf

Zaterdag 23 september

Juf Janke jarig!

Maandag 25 t/m
vrijdag 29 september

Week van de Gezonde School (pauze hap)

Maandag 25 september

Controle GGD

Woensdag 27 september

Zakelijke Ouderavond

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 19 en woensdag 20 september komt Sieta Stel individuele en groepsportretten maken.
Ze heeft onderstaand schema naar ons gestuurd :
Dinsdag 19-9-2017
8.15 - 11.45 en 13.00 - 15.15
Broertjes/zusjes school

8.15 - 10.15

Groep 3/4

10.30 - 11.45

13.00 - 15.15
Groep 1/2A

13.05 - 14.05

Groep 1/2B

14.10 - 15.00

Groepsfoto 3/4

15.00 - 15.10

Teamfoto
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Woensdag 20-9-2017
8.30 - 12.00
Groep 5/6

8.35 - 9.30

Groep 6/7

9.35 - 10.45

Groep 7/8

11.00 - 12.00

NSA
Geachte ouders/verzorgers,
Sportbedrijf Drachten verzorgt ook dit jaar weer de Naschoolse Activiteiten (NSA) op het schoolplein
van de Tille. Dit zijn verschillende sport en spel activiteiten, die wij gratis aanbieden om kinderen
meer in beweging te krijgen. Ook willen we ze kennis laten maken met nieuwe uitdagende spelletjes,
die ze zelf tijdens het buitenspelen ook kunnen gaan uitvoeren. De sportcoach die aanwezig is, is
Danielle Veenstra. Zij is er elke donderdagmiddag van 15.30 t/m 16.30 uur. Ook verzorgt zij binnen
onze school de kennismakingslessen op de vrijdagmiddag en de tussen schoolse activiteiten op de
maandag tijdens de overblijf.
Sportbedrijf Drachten
MEMMETAALSPREKKER
Dit jaar is er geen Native Speaker, maar een ‘Memmetaalsprekker’ bij ons op school werkzaam.
Hieronder stelt hij zich even voor.
Ik wol mij graach efkes oan jim foarstelle. Myn namme is Piet Douwsma, ik bin 55 jier âld, hikke en
tein yn Drachten en sûnt koart bin ik op De Tille as memmetaalsprekker. As frijwilliger besykje ik de
minsken op de Tille te helpen om wat mear hannen en fuoten te jaan oan it Frysk. Foarearst doch ik
dat yn de groep fan juf José.
STAGIAIRES
In groep 3/4 loopt op maandag en dinsdag Laura Niemijer stage. Zij is PABO-studente aan de
Hanzehogeschool Groningen.
Op donderdag en vrijdag is Bas Goslinga actief in groep 5/6. Hij volgt de opleiding voor
onderwijsassistent aan het Friesland College in Heerenveen.
We wensen beide een heel leerzaam jaar op De Tille toe.
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Heeft u iets leuks te melden, mail ons: tillenieuws@opo-furore.nl

Uitnodiging
Najaarsouderavond
Op deze avond zal door de oudervereniging
verantwoording worden afgelegd, door middel van een financieel
verslag, over de besteding van de ouderbijdragen.
Ook zullen de nieuwe leden worden voorgedragen en wordt de hoogte
van de ouderbijdrage over het schooljaar 2017/2018 vastgesteld .
Waar: in de patio van OBS de Tille

Tijd: 20:00 uur—20:30 uur
Datum: woensdag 27 september 2017
Heeft u vragen die u deze avond graag beantwoord wil hebben?
Dan adviseren wij, gezien de duur van de avond, om deze vooraf te mailen naar
OV@obs-detille.nl

Naschoolse Activiteiten De Tille
Elke donderdag van15.30 t/m 16.30
Op het schoolplein voor alle leerlingen

Programma september:
21 september
Knotshockey
28 september
Minute to win it
Programma oktober:
5 oktober
Tafeltennis
12 oktober
Estafettes
19 oktober
Tennis
Programma November:
2 november
Overloopspelen
9 november
Wie is de mol
16 november
Basketbal

