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vanuit de directie
agenda komende periode
verandering komend schooljaar
schoolreisje
jarigen

GEACHTE OUDER/VERZORGER
Na een tweetal weken meivakantie werd het
vakantiegevoel in de afgelopen week wel
voortgezet. Ik ben namelijk mee geweest met
de kinderen van de groepen 6-7-8 op
schoolkamp. En dat was super gezellig!
We hebben enorme mazzel gehad met het
zomerse weer en daardoor konden de
kinderen allemaal heerlijk buiten en in het
water spelen.

De planning voor het komende schooljaar is
v.w.b. de vakanties al wel afgerond:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2019

De komende weken zullen we nog de nodige
werkzaamheden moeten verrichten. Denk
hierbij aan de planningen voor het komende
jaar en natuurlijk de formatieve puzzel. Deze is
nog niet af, maar we komen elke keer wel weer
een stukje dichter bij het eindresultaat. Ik vraag
u om nog enige tijd geduld te hebben, voordat
we met een definitief plaatje naar buiten
kunnen komen.

22 okt t/m 26 okt
22 dec t/m 04 jan
16 febr t/m 22 febr
19 apr t/m 22 apr
27 apr t/m 03 mei
30 en 31 mei
10 juni
15 juli t/m 23 aug

Met vriendelijke groet,
Bertus Rietman
Directeur a.i.

Nog even en dan is het bevallingsverlof van
Aukje vd Kooi weer voorbij. Vanaf 18 juni zal zij
voor een deel haar werkzaamheden weer
opstarten. Omdat we dan al heel dicht tegen
het einde van het schooljaar aanzitten (met de
toetsweken, verwerkingen, rapporten en
oudergesprekken) hebben we in overleg
besloten dat Aukje niet in “haar groep 1-2” aan
het werk gaat. De huidige leerkrachten, Hyke
en Caty maken het jaar met de groep af
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AGENDA
maandag 21 mei

2e Pinksterdag leerlingen vrij

donderdag 24 mei

GGD groep 7

VERANDERING
Vier jaar heb ik met veel plezier op De Tille gewerkt. Sinds dit jaar ben ik minder gaan werken om
naast mijn werk ook een studie te doen. Om deze combinatie wat soepeler te laten verlopen, heb ik
besloten om komend schooljaar in de invalpool te gaan werken. Wie weet kom ik dan toch ook nog
op De Tille. Hoewel het schooljaar nog niet afgelopen is, wil ik via deze weg alvast iedereen veel
succes wensen en bedanken voor de fijne jaren.
Inge Nutters
Schoolreisje
Ook dit jaar gaan we met de kleuters weer op schoolreisje. Op dinsdag 19 juni gaan wij naar
Nienoord in Leek. De bus vertrekt om 9.00 uur en rond 15.15 uur zijn wij weer terug. Voor eten en
drinken wordt deze dag door school gezorgd. Alle kinderen krijgen een t-shirt aan van school zodat
ze duidelijk herkenbaar zijn. Ouders die mee willen helpen kunnen zich opgeven bij de leerkracht. Bij
teveel aanmeldingen zal er geloot worden.
Jarigen:
24 mei Jaymie en Ricardo Rinzema (6 jaar)
25 mei Michael Meijer (6 jaar)
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