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Tille-Nieuws 2
Donderdag 28 september t/m 12 oktober 2017
Zondag 1 oktober

Juf Tessa jarig!

Dinsdag 3 oktober

MR-vergadering 20.00 uur

Woensdag 4 oktober

Start Kinderboekenweek + Voorleeswedstrijd

Donderdag 5 oktober

STAKING (School is dicht!)
Géén NSA!

Woensdag 11 oktober

Verkeerstuin groep 7
OV-vergadering 20.00 uur

Donderdag 12 oktober

Boekenmarkt en kijken in de klassen

Vrijdag 13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

BESTE OUDERS/VERZORGERS
We hebben het de eerste weken van het schooljaar al erg druk gehad. Informatieavond, Gouden
Weken-gesprekken en goed opstarten in de groepen.
Het is voor leerlingen, ouders en leerkrachten altijd een boeiend begin. Hoe zal het dit schooljaar met
“onze” kinderen gaan? Daarom starten we de laatste jaren met de Gouden Weken.
De Gouden Weken zijn de eerste 4 weken van het schooljaar. De Gouden Weken worden ingezet
om “het goud” dat we in handen hebben, de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen, te
smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst; een heel schooljaar lang. Bij de
Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Zo willen we de
“Gouden Driehoek” (leerkrachten/leerlingen/ouders) goed neerzetten.
We hopen met deze start dat we met elkaar weer een mooi schooljaar zullen hebben. In de
informatiekalender staan weer leuke activiteiten gepland. Volgende week gaan we b.v. weer starten
met de Kinderboekenweek. Het thema “Gruwelijk eng” biedt voldoende mogelijkheden om er een
prachtig project van te maken.
Team OBS De Tille
SCHOOLFRUIT
Deze week zijn we als school bezig met de week van de pauzehap. In het kader van de Gezonde
School gebruiken we het lesprogramma van “Ik eet het beter”. De leerlingen krijgen op dinsdag,
woensdag en donderdag een gezond tussendoortje in de pauze.
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Ook dit schooljaar mag de Tille weer meedoen aan het EU-Schoolfruitprogramma. Dit programma
start in week 46 (vanaf 13 november) en duurt 20 weken.
STAKING
Op donderdag 5 oktober een landelijke staking op de basisscholen. Deze actie is uitgeroepen door
de onderwijsvakbonden en wordt ook gesteund door de werkgevers.
Doel van de actie is een hoger salaris voor leerkrachten in het basisonderwijs, maar vooral ook de
eis dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt om de werkdruk voor leerkrachten te
verlagen. Deze maatregel is erg belangrijk, zeker nu er een erg tekort aan leerkrachten dreigt.
De leerkrachten van onze school steunen de actie, dus OBS De Tille is op 5 oktober a.s. ook
gesloten!
SPORTTOERNOOIEN
Vooraankondiging:
Woensdag 1 november : Run & Splash (individueel) voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 (in bezit van
diploma).
Dinsdag 14 november : Bowlingtoernooi voor groep 7/8 (min. 20 deelnemers per school)

De leerlingen krijgen zsm een briefje mee voor opgave. Deadline is 12 oktober a.s.

Alvast in de agenda :
Woensdag 29 november : Basketbaldag (individueel) voor leerlingen uit groep 3 t/m 8
Woensdag 13 december : Zaalkorfbaltoernooi (teams) voor groep 4 t/m 6
KINDERBOEKENWEEK 2017
Gruwelijk eng 4 t/m 15 oktober.
Op woensdag 4 oktober om 10.30 uur openen wij, samen met de kinderen, de Kinderboekenweek en
De Bibliotheek op School.
Tijdens de Kinderboekenweek gaan de kinderen in de klassen lekker aan de slag met het thema:
Gruwelijk eng!
Op donderdag 12 oktober wordt er een boekenmarkt gehouden, we starten om 14.45 uur en sluiten
om 16.30 uur. De oude boeken uit onze schoolbieb worden dan verkocht. Heeft u ook nog boeken
thuis liggen die we mogen verkopen op de boekenmarkt? De opbrengst willen we gebruiken om
nieuwe boeken aan te schaffen voor de schoolbieb. Tijdens de boekenmarkt ben u van harte welkom
een kijkje te nemen in de klas. Wat is er voor moois gemaakt? Welke boeken stonden centraal?
De Kinderboekenweek wordt op vrijdagmiddag 13 oktober afgesloten met De Nationale
Voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. De winnaar uit groep 7/8 mag voorlezen in de Bibliotheek
van Drachten. Misschien wordt diegene wel kampioen van Friesland of zelfs van Nederland.
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Hulp gevraagd
Wie wil op dinsdagavond 3 oktober vanaf 19.00 uur meehelpen met het versieren van de school?
Stap de school binnen, de koffie staat klaar.
NAMENS DE OUDERVERENIGING
Op 27 september jl. heeft Carla Merk afscheid genomen als voorzitter van de Oudervereniging. Wij
willen haar via deze weg nogmaals bedanken voor haar inzet. Julia Veenstra gaat de taak als
voorzitter van haar overnemen. Daarnaast zal Antje Bouma de taak van secretaris op haar nemen.
Tot 1 november 2017 kan er een afspraak gemaakt worden met de heer Folkert Ensing voor de
inzake in het financieel verslag op zijn kantoor. De Ouderbijdrage voor schooljaar 2017/2018 is
vastgesteld op € 55,00 per kind. Van dit bedrag worden o.a. het schoolreisje, Sinterklaas en Kerst
betaald.
Oudervereniging
OVERBLIJFOUDER OP DE DONDERDAG GEZOCHT!
Hallo ouders van De Tille,
Al een aantal jaren biedt het M.O.S de mogelijkheid om tussen de
middag over te blijven op school. Door de enorme groei van
overblijf kinderen zijn wij met spoed op zoek naar 1 of 2 personen
die ons op donderdag, van 11:30 – 12:45, willen helpen tijdens het
overblijven. U krijgt hiervoor een kleine financiële vergoeding.
Wanneer u besluit om te helpen is het uiteraard toegestaan dat uw
eigen kind(eren) ook met ons mee eet. Lijkt het u leuk om te
helpen dan kunt u mailen naar tilletso@opo-furore.nl.
Groetjes, Sjoukje van Alphen
Aanspreekpunt Tussentijdse School Opvang
GROEP 7/8
We zijn weer een paar weken onderweg. De kinderen hebben hun plekje gevonden in de klas en zijn
al wat aan elkaar en aan de leerkrachten gewend. Groep zeven is al op de fiets naar de verkeerstuin
geweest en ook HVO en GVO is al van start gegaan.
Rijksmuseumbezoek groep 6/7/8
De tweede maandag was het direct al raak met een mooi bezoek aan Amsterdam. Waar het
geschiedenisboek van groep acht begint met het thema de Gouden Eeuw, sloot deze reis daar erg
goed op aan. Zo zaten de leerlingen in een heuse kist, werden ijsschotsen getrotseerd en konden de
leerlingen zich vergapen aan de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Mogen voordringen omdat je
een speciale badge op hebt, het is zo fijn! Deze kregen we bij de ingang en daardoor gingen alle
deuren voor ons open. We voelden ons een echt VIP!
Groep zes mocht het Amsterdamse riool in en daarnaast nog aan nootmuskaat, kruidnagel en kaneel
ruiken. Van vroeger en nu.
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Foto hierboven: De kielhaal test, Rick kon het 48
seconden volhouden.... op de vraag of dat genoeg
was vroeger... konden de kids prima vertellen dat ze
het dan niet gehaald hadden😉
Foto links: De nachtwacht

GROEP 6/7
We zijn alweer een aantal weken hard aan het werk in groep 6/7.
De kinderen kennen de ins en outs van de groep. Het thema Gouden weken staat centraal in de
groep. We hebben een verjaardagskalender gemaakt, de zomerselfies hangen op de muur en bij de
mobieltjes verschijnen de eerste whatsapp berichten van de ouders. Zo bouwen we met elkaar een
groep waarin een goede sfeer heerst.
Afgelopen week zijn we gestart met het uitdelen van Eigenwijsjes. Dit zijn kaartjes waar een positieve
spreuk op staat. Deze spreuken hebben we met elkaar besproken. De kinderen proberen een week
lang hun zelf gekozen positieve spreuk toe te passen in hun dagelijks leven. De kaartjes zijn
meegenomen naar huis, sommige kinderen hebben hem in de klas op hun tafel geplakt. Mooi om te
zien.
Volgende week bespreken we hoe het is gegaan met de kaartjes. We kunnen vast en zeker van
elkaar leren hoe we positief kunnen denken!
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UIT GROEP 5 EN 6
Dit schooljaar heet groep 5 en 6: De Tûke Toekans.
Het kiezen van de nieuwe groepsnaam was best heel spannend, er waren heel veel leuke namen
bedacht, maar na een aantal stem-rondes was toch de naam De Tûke Toekans die de meeste
stemmen van de kinderen had gekregen.
We gaan nu ruim 3 weken naar school. De eerste weken hebben we veel aandacht besteed aan
groepsvorming en het leren omgaan met de groepsregels. Dit laatste vonden sommige kinderen best
wel lastig...want juf was best wel streng hierin... maar je merkt nu dat de kinderen een beetje gaan
wennen en hun eigen plekje gaan vinden in deze combinatiegroep.
De komende tijd blijven we hier regelmatig aandacht aan besteden. Een leuke, veilige leeromgeving
is belangrijk om goed te kunnen werken/leren.
Naast de Informatieavond en de Gouden Weken gesprekken, is ook mijn verjaardag al gevierd ( wil
langs deze weg iedereen bedanken voor alle leuke cadeautjes/kaartjes en tekeningen).
We hebben er een leuke ochtend van gemaakt!
De komende weken gaan we naast het normale lesprogramma met het thema van de
Kinderboekenweek bezig..... "Gruwelijk eng!"
juf Boukje
GROEP 3/4
Onze eerste bijdrage in het Tillenieuws dit schooljaar. We hebben er in middels al weer een paar
weken op zitten en zijn al op de goede weg in de groep. De eerste periode van het ergste wennen zit
er al weer op en we kunnen al wat stapjes gaan maken. Aan de kinderen ligt het niet, want die doen
ontzettend hun best.
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Elk jaar zie je weer in het begin, wanneer twee groepen bij elkaar komen, dat het eerst even wennen
is. Wie is iedereen en wat doet iedereen. Daarbij is het eerst even lastig voor groep 3, die nu veel
moeten werken en stil zitten. Gelukkig spelen we aan het eind van de middag nog wel even buiten.
De kinderen zorgen ervoor dat we dat niet vergeten, want voor we het in de gaten hebben, meldt een
van de kinderen ons al even dat de kleuters al buiten zijn. Maar ondertussen heeft groep 3 al heel
wat woordjes geleerd: ik, maan, roos, sok, aan en pen. Verder zijn we natuurlijk ook druk met
schrijven en rekenen. Toppers zijn het!
Groep 4 vindt dit allemaal ook reuzeleuk want zij zien steeds dingen die ze vorig jaar ook hebben
gedaan en wat is dat makkelijk! Dat klopt want ook hier is hard gewerkt en zij zijn al een hele stap
verder. Zij zijn nu druk aan het oefenen met het splitsen, dat is lastig, maar gelukkig mogen ze ook zo
nu en dan even kegelen om dit te oefenen. Verder is in groep 4 nieuw dat ze in een schriftje moeten
schrijven bij taal. Dit valt nog niet mee; op welke regel moest je ook al weer schrijven; moet het onder
elkaar of naast elkaar; waar zet je neer welke opdracht het is en welke les. Dus ook hier genoeg te
oefenen. Maar gelukkig net als groep 3 zijn dit ook toppers!
Heb ik alleen nog niet verteld hoe deze toppers dit jaar genoemd willen worden: Wij zijn de
Stokstaartjes!
Groeten juf Tessa en juf Inge
LIEVE OUDERS VAN DE LIEVEHEERSBEESTJES
Schooljaar 2017-2018 is vier weken geleden
begonnen. De kinderen zijn inmiddels weer
vertrouwd met klas, juf en klasgenootjes en
er wordt met
veel plezier gepeeld, geknutseld en
ontdekt. Samen met ons hebben de
kinderen een nieuwe naam uitgekozen. Door
middel van stemmen met legoblokjes was al
snel duidelijk dat de klas niet de kikkertjes,
de olifanten of de apenkooi moest gaan
heten, maar de LIEVEHEERSBEESTJES!
En in het Fries heten
we De KRÛPELHINTSJES en in het Engels THE LADYBUGS.
De kinderen oefenen nu met het Engelse gedichtje Five little ladybugs:
Five little ladybugs climbing up a door
One flew away then there were four
Four little ladybugs sitting on a tree
One flew away and then there were three
Three little ladybugs landed on a shoe
One flew away and then there were two
Two little ladybugs looking for some fun
One flew away and then there was one
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One little ladybug sitting in the sun
She flew away and then there were none
De eerste weken staan op obs De Tille altijd in het teken van de goudenweken. We leren elkaar
(weer) kennen, maken en oefenen de klassenafspraken en doen spelletjes waar
deze omgangsvormen en het naar elkaar luisteren centraal staan. Het Friese
liedje It bistemuzykkorps van Hindrik van der Meer is een voorbeeld van
het oefenen met luisteren: met z'n allen zingen en muziek maken met instrumenten – maar wanneer
mag je nu zingen en wanneer mag je nu met je instrumentje geluid maken?
Tokke tokke woef woef
Kwek kwek mine myn
Tite rite riet, it muzyk set yn!
Kninen dûnsje oan it paad,
Kowesurten slaan de maat
Tokke tokke woef woef
Kwek kwek mine myn
Tite rite riet, it muzyk set yn!
Kees de kikkert kwekt sa kreas,
Hûntsje Bijke blaft him heas
Tokke tokke woef woef
Kwek kwek mine myn
Tite rite riet, it muzyk set yn!
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar! Tot de volgende keer.
Juf Aukje en juf Hyke
UIT DE POEZENBOOT
Het schooljaar is al weer enkele weken oud, en de eerste
speelafspraakjes zijn al weer gemaakt. Samen hebben we
de nieuwe naam gekozen voor de groep. Binnen de groep
hebben we allerlei spelletjes gedaan om elkaar beter te
leren kennen. We hebben geoefend hoe je iets kunt
vragen en hoe je afspraakjes kunt maken, dat is soms
best lastig. En we hebben het volgende liedje geleerd
over vriendjes: Als je vriendjes bent… Dit liedje uit
Koekeloere kunt u vinden op You Tube.
We hebben de volgende regelrijmpjes al geleerd:
· Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op
· Ik pak mijn jas (en mijn tas) en kom rustig terug in de klas.
Erg blij zijn we ook met meester Piet, onze memmetaalsprekker. Hij komt elke woensdag de kinderen
Fries geven en samen zingen we liedjes van Ikke.
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Afgelopen dinsdag is Marrit Wiersma gestart met haar stage in de groep, zij is een tweede-jaars
studente van de Academische Pabo uit Groningen. Volgende week zal zij haar eerste les gaan
geven.
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek, het thema is: Gruwelijk eng. Griezelen dus…
In de klas willen we het graag “griezelig gezellig” maken dus heeft u nog iets om te versieren dan
vinden wij het erg fijn om dit te lenen. Denk hierbij aan: heksenmutsen, spinnen, draken. De
kinderen zullen ook het liedje van de zes heksen gaan leren die soep gaan maken. U kunt dit liedje
vinden via de link: https://www.youtube.com/watch?v=07Bdn95AKTg
De nieuwe letter van de week die tijdens de Kinderboekenweek centraal staat is de “b” (spreek uit
bu), ik ben erg benieuwd wat de kinderen dit keer mee brengen voor de lettertafel.
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