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Beste ouders/verzorgers,
De school is alweer een paar weken begonnen, maar we willen toch ook op deze manier alle
nieuwe leerlingen en ouders welkom heten. We wensen ze veel plezier en succes op onze school!
Ook hebben we twee nieuwe collega’s:

Juf Sharon, groep 4B

Juf Leonie, groep 7B

Informatieavonden
Ieder jaar geven de groepsleerkrachten informatie over het aankomende schooljaar. We vinden
het heel belangrijk dat alle ouders komen.
De informatieavonden zijn:
- Dinsdag 26 september voor de groepen 3 en 4 en 5B(meester Casper) om 18:45u en de
groepen 7 en 8 om 20:00u.
- Donderdag 28 september voor de groepen 5A(meester Iwan) en 6 om 20:00u.
- Voor de groepen 1/2 zijn er twee mogelijkheden: donderdagochtend 28 september 8:45u én
donderdagavond 18:45u. Aanstaande vrijdag krijgen de leerlingen van gr. ½ een brief met meer
informatie mee.

Schooltijden/binnenkomst
Elke dag worden de schooldeuren om 8.15u geopend. Veel ouders en kinderen staan al eerder
enthousiast te wachten om de school binnen te gaan. Echter is er dagelijks met alle collega’s tot
8:15u een teambespreking, waardoor wij de deur niet eerder kunnen open maken. Bij koud of
slecht weer is het dus verstandig om niet té vroeg te komen.

Inloop
Alle ouders zijn dagelijks welkom om mee te komen naar de klas. Dit kan in groep 3 t/m 8 van
8:15u tot 8:30u. Één keer per week mogen de ouders tot 8:45u in de klas blijven. U krijgt nog een
brief op welke dag dat is. Samen met uw zoon/dochter kunt u een activiteit doen in de klas,
bijvoorbeeld samen lezen, werk afmaken/verbeteren, maar u kunt ook vragen stellen aan de
leerkracht. Bij de groepen 1 en 2 is de inloop dagelijks van 8:15u tot 8:40u. De kinderen worden
door de hele school uiterlijk 8:30u in de klas verwacht, anders zijn ze te laat.
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Staking 5 oktober
Zoals u wellicht al gehoord heeft wordt in heel Nederland het basisonderwijs door de vakbonden
opgeroepen om donderdag 5 oktober te staken. De school zal deze dag gesloten zijn. Er is geen
opvang mogelijk.

Inloopbijeenkomst nieuw Tijl Uilenspiegelplein
Eind 2017 zal het schoolplein en de openbare ruimte er omheen vernieuwd worden. Graag
nodigen wij u maandag 2 oktober tussen 19:30u en 21:00u uit om kennis te nemen van het
ontwerp van het schoolplein en input te leveren op het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte.

Gezond eten & drinken op school
Sinds vorig schooljaar wordt er in de hele school, dus in elke groep, alleen nog maar water
gedronken. Ook eten alle kinderen minimaal 1x per dag groente en/of fruit. Daarnaast mogen de
kinderen boterhammen mee naar school.
Vaak weten wij niet hoeveel suiker er in een pakje drinken zit. Of hoe slecht het eigenlijk voor de
kinderen is. Daarom willen wij jullie en de kinderen bewust maken van de gezondheid van water.
Op de laatste pagina staan wat ‘weetjes’ over water.

Cursus ‘Taal en ouderbetrokkenheid’
De cursus Taal en Ouderbetrokkenheid is weer gestart op de Tijl Uilenspiegelschool. U, als ouder,
kunt dan uw Nederlandse taal verbeteren en u gaat leren hoe u uw kind thuis kunt helpen om
zijn/haar taal te verbeteren. Ook leert u meer over wat er op school gebeurt en gaat u samen
leuke dingen doen buiten de school.
De cursus is gratis en voor alle niveaus en duurt tot december 2018. De lessen zijn op
maandagochtend- en donderdagmiddag.
Wij willen graag dat veel ouders meedoen. Maar schrijf u snel in!
Kent u andere ouders die mee willen doen? Vertel ze dan dat ze zich ook kunnen inschrijven. Er
liggen aanmeldformulieren op school.

Diploma-uitreiking mediatoren
Donderdagmiddag 7 september hebben de nieuw opgeleide
mediatoren hun diploma uitgereikt gekregen. Het was een
feestelijk gebeuren, waar ook veel ouders van de mediatoren
bij aanwezig waren. Wij wensen alle mediatoren heel veel
succes bij het oplossen van conflicten en zijn heel blij dat er
dit jaar weer 24 nieuwe mediatoren bij zijn gekomen.

De schoolvakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Maandag 23 oktober 2017
Maandag 25 december 2017
Maandag 26 februari 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Vrijdag 27 april 2018
Maandag 21 mei 2018
Maandag 23 juli 2018

Laatste dag
Vrijdag 27 oktober 2017
Vrijdag 5 januari 2018
Vrijdag 2 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Vrijdag 31 augustus 2018

Studiedagen schoolteam. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk.
- Dinsdag 7 november 2017, maandag 5 maart 2018, maandag 25 juni én dinsdag 26 juni 2018
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Water weetjes
Wist u dat?
 Water het meest gezonde drankje is voor uw kind?
 Water geen calorieën bevat en je er niet dik van kan worden?
 Kinderen beter presteren op school en bij het sporten als ze weinig suiker binnen
krijgen?
 Water tijdens sporten beter is dan sportdrank?
 Water je fit houdt?
 Water je gebit niet aantast?
 Water lekker goedkoop is?
 Water bijna altijd en overal te krijgen is?
 Water uit de kraan in Nederland betrouwbaar en lekker koel is?
Wat kunt u als ouder doen om uw kind water te laten drinken?
 Geef het goede voorbeeld en drink zelf ook water waar uw kinderen bij zijn.
 Maak water extra lekker. Doe bijvoorbeeld een aardbei, stukje citroen of framboos in
je water, dan heb je een gezonde limonade!
 Maak water drinken aantrekkelijk door water te schenken uit een mooie sapkan +
speciale waterglazen.
 Maak afspraken met uw kind, bijvoorbeeld dat hij/zij maximaal 2 glazen zoete
dranken per dag drinkt en voor de rest water of thee.
 Water is de beste dorstlesser. Heeft uw kind dorst en wil hij/zij geen water? Dan
heeft hij/zij geen dorst!
 Kijk op het etiket hoeveel kcal er in een pakje drinken zit.
Feiten over zoete dranken
 Zoete dranken zijn niet alleen frisdranken met koolzuur zoals cola, maar ook alle
pakjes drinken zoals Wicky, Taksi en Capri-Sonne.
 Vruchtensappen, energie dranken en sportdranken bevatten ook veel suiker.
 In zoete dranken zitten geen voedingsstoffen die uw kind nodig heeft.
 Uw kind mag maximaal 200 kcal per dag aan extra’s (bijv. koek, snoep en chips)
 Zoete dranken worden net als snoep als een extraatje gezien.
 Diëtisten raden kinderen en volwassenen aan om niet meer dan 2 zoete drankjes per
dag te drinken.
 Kinderen drinken ongeveer 6 zoete drankjes per dag, dat is 25 suikerklontjes op een
dag! Dat is te veel, het is slecht voor het gebit en kinderen worden dik en ongezond.
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