Nieuwsbrief december 2017
Tijl Uilenspiegelschool

Beste ouders/verzorgers,
Nog even en dan is het jaar 2017 al weer voorbij! We zetten nog een aantal belangrijke zaken
voor u op een rijtje.
Donderdag 21 december
Vandaag gaan de kinderen zelfgemaakte kerstkaarten in de buurt bezorgen én sluiten
we het jaar weer af met een feestelijk diner. Het diner is van 18:00 – 19:00 uur. De
deuren zijn vanaf 17:45 uur open, zodat het eten rustig naar de klas gebracht kan
worden. Het is de bedoeling dat ieder kind iets te eten of drinken mee neemt. Bij de klas
van uw zoon/dochter hangt een lijst waar u kunt opschrijven wat uw zoon/dochter mee
gaat nemen. Aangezien iedereen wat mee neemt, hoeft het niet zo veel te zijn. Een
klein beetje eten is genoeg. Wij willen u alvast heel erg bedanken voor het lekkere eten
en drinken!
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 zelf een bord en bestek meenemen in een
plastic tasje. Dit kan in de loop van volgende week. Als het maar voor donderdagmiddag is, want
dan gaan we de tafels dekken.
U kunt uw zoon/dochter om 19:00 uur in de klas ophalen. Als u tijdens het diner op school wilt
blijven, bent u welkom om in de grote hal een kop koffie of thee te drinken.
Tijdens het wachten kunnen ouders een vreedzame wens voor 2018 op het grote witte doek in de
hal schrijven.
Vrijdag 22 december kinderen vanaf 12:00 uur vrij!
Op vrijdag 22 december hebben de kinderen vanaf 12:00 uur vakantie. Wij verwachten iedereen
maandag 8 januari weer op school.
Nieuwsbrief digitaal
Sinds kort versturen wij de nieuwsbrief via e-mail. Op dit moment ontvangt u hem ook nog op
papier, maar dat gaat binnenkort veranderen. Vanaf januari ontvangt u hem alleen nog per
e-mail. Als u uw mailadres nog niet heeft doorgegeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter,
wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Want anders mist u belangrijke informatie!
Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs
Op dinsdag 9 januari is er voor de ouders en leerlingen van groep 8 op school een
informatieavond voor de schoolkeuze Voortgezet Onderwijs. De ouders ontvangen zo spoedig
mogelijk een uitnodiging.
Voorschoolse opvang in 2018
Impuls is zich aan het oriënteren of er behoefte is aan een voorschoolse opvang op de
Tijl Uilenspiegelschool. De tijd van de openstelling is dan van 07.30 uur tot 08.30 uur en dit is dan
tegen het tarief van de voor- en naschoolse voorzieningen. Na de kerstvakantie wordt u hier nader
over geïnformeerd. Heeft u nu al vragen? Dan kunt u terecht bij de voorschool van de
Tijl Uilenspiegelschool (juf Jacqueline).

www.tijluil.nl

Staking
De opkomst voor de staking van afgelopen dinsdag was wederom een groot succes. 90 % van de
scholen was op deze dag dicht. Wij willen u dan ook bedanken voor de positieve reacties die wij
van u kregen. De verwachting is dat wij in 2018 te maken krijgen met vervolgacties, omdat de
oplossing voor de werkdruk en het lerarentekort nog niet gevonden is. We houden u op de hoogte.
CITO-toetsen
Vanaf maandag 22 januari 2018 starten de groepen 2 t/m 7 met het afnemen van de
CITO-toetsen. De groepen 8 doen dit meteen na de kerstvakantie.
Wij hebben als school er voor gekozen om de kinderen van groep 1 niet meer te toetsen. We
hebben een nieuw observatiesysteem, waardoor het toetsen van deze jonge kinderen op deze
manier niet meer nodig is.
Ouderbijdrage + schoolreisje in 1x betalen  overmaken
Denkt u er aan om de ouderbijdrage en de kosten van het schoolreisje over te maken? Voor
vragen kunt u bij Marjan(administratie) terecht.
Gezond trakteren
Er wordt al regelmatig gezond getrakteerd. Hartstikke goed!
Voor ideeën: http://www.gezondtrakteren.nl/

Mohamed(4A)

Semih(3A)

Romaisa(4A)

De schoolvakanties
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Vrijdagmiddag 22 december 12:00 uur
Maandag 26 februari 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Vrijdag 27 april 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdag 20 juli 2018

Laatste dag
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.
Maandag 5 maart 2018, maandag 25 juni én dinsdag 26 juni 2018

We wensen iedereen een fijne vakantie en een
gezond, vreedzaam en leerzaam 2018!
www.tijluil.nl

