Tijl Uilenspiegelschool
Nieuwsbrief 19 december 2016

Beste ouders/verzorgers,


Nog even ter herinnering:
Donderdagavond 22 december van 18.00 uur tot 19.00 uur vieren wij samen met de
kinderen het einde van het jaar. Het eten dat u klaargemaakt heeft, kunt u vanaf 17.45 uur
brengen of meegeven met de kinderen. Wilt u onderaan de schaal, pan of schotel de
naam van uw kind op een plakkertje schrijven? Dit maakt het teruggeven makkelijker.
De kinderen moeten zelf in een plastic tasje een bord, een lepel, een vork en een mes
meenemen.
Om 19.00 uur kunt u uw zoon/dochter in de klas ophalen. Is het makkelijker voor u om na
het brengen van het eten op school te wachten tot u uw kind weer kunt ophalen, dan kunt u
dat doen in de grote hal waar u een kop koffie of thee kunt drinken.



Op tijd komen
We zien regelmatig dat kinderen te laat op school komen waardoor de lessen bij
binnenkomst verstoord worden. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school
zijn? De lessen beginnen om 08.30 uur en daarna zal de voordeur dan ook dicht gaan.



Naschoolse opvang Parvaneh
Wist u dat er bij de Tijl Uilenspiegelschool een heel leuke buitenschoolse opvang is:
BSO Uilen Kids. De vaste pmer (pedagogisch medewerker) is juf Ayse, zij is hier al
vanaf de start van de BSO.
Daarnaast zijn er twee stagiaires, juf Kubra op de donderdag en vrijdag en juf Altaf op
de maandag en dinsdag. De kinderen hebben het erg naar hun zijn bij de BSO,
Zij kunnen spelen in de hoeken, knutselen, spelletjes doen, buiten spelen enz.
Tijdens de schoolvakanties voegen wij de kinderen van de diverse locaties van
Parvaneh samen bij Parvaneh locatie v..Gent. We organiseren elke vakantie leuke
uitjes en activiteiten zoals bv. naar Artis, musea en naar natuurspeeltuinen. Verder
organiseren wij bv. een bioscoopmiddag, een sportdag en/of een bakdag.
Wij hebben ook net 4 nieuwe kinderen welkom mogen heten, en dat zijn Fayaaz en
Ferre uit groep 1/2, Besma uit groep 3 en Sami uit groep 5.
Maar we hebben nog plek voor enkele vriendjes en vriendinnetjes.
Zoekt u een gezellige, professionele BSO? Wilt u werken of studeren? Dan is uw kind
bij BSO Uilen Kidz op een fijne plek!
Weet u ook dat wij bij voldoende aanmeldingen ook voorschoolse (07.30 uur tot 08.30
uur) opvang kunnen regelen?
Team Parvaneh
www.parvaneh.nl
tel. 020-7600155

www.tijluil.nl



Gevonden sportkleding
Er blijft vaak veel sportkleding achter in de kleedkamers van de gymzaal. Woensdag
21 december, vanaf 08.15 uur hangen wij al deze gevonden sportkleding op in de grote
hal. U kunt daar komen kijken of er ook (sport)kleding van uw kind bij hangt.



Ouderbijdrage
Gelukkig hebben al veel ouders de ouderbijdrage betaald, maar helaas nog niet allemaal!
Zoals u weet betalen wij van de ouderbijdrage extra activiteiten voor de kinderen waar wij
normaal geen subsidie voor krijgen. Zo worden alle feesten, waaronder het
Sinterklaasfeest, betaald uit de ouderbijdrage en zou het jammer zijn als wij door een tekort
aan inkomsten deze activiteiten in de toekomst niet meer kunnen organiseren. Dus heeft u
de ouderbijdrage nog niet betaald, kom dan snel langs bij de leerkracht of bij de
administratie.

De schoolvakanties
2016-2017
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Maandag 26 december 2016
Maandag 9 januari 2017!!!!!
Maandag 20 februari 2017
Dinsdag 14 maart 2017
Vrijdag 14 april 2017
Valt in de meivakantie
Maandag 24 april 2017
Vrijdag 5 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Maandag 24 juli 2017

Laatste dag
Vrijdag 6 januari 2017
Vrijdag 24 februari 2017
Maandag 17 april 2017
Vrijdag 28 april 2017
Vrijdag 26 mei 2017
Vrijdag 1 september 2017

De kinderen worden dinsdag 10 januari weer op school verwacht.

En natuurlijk een heel gelukkig 2017 voor iedereen!

www.tijluil.nl

