Nieuwsbrief januari 2018
Tijl Uilenspiegelschool

Beste ouders/verzorgers,
Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie
gehad. We willen u nog bedanken voor het lekkere eten en drinken voor het eindejaarsdiner. Het
was een groot succes! Bedankt!
Nieuwsbrief digitaal
Vanaf nu versturen wij de nieuwsbrief alleen nog via e-mail en is hij te vinden op de website. 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!
Parvaneh stopt op de Tijl
Vanaf donderdag 1 februari gaat Parvaneh stoppen met de naschoolse opvang op
de Tijl Uilenspiegelschool. De ouders die hier bij betrokken zijn, zijn al op de hoogte
gebracht. Impuls is van plan om de naschoolse opvang vanaf 1 februari op onze
school te organiseren. Daarom is er donderdag 18 januari van 17:00 tot 18:00 uur
een informatiebijeenkomst voor alle ouders die graag informatie willen over de naschoolse opvang
door Impuls in het gebouw van Tijl Uilenspiegelschool. Daarnaast zal er ook worden verteld over
de plannen voor eventuele opvang vóór school (tussen 7:30 en 8:30 uur).
http://www.impulskinderopvang.nl/
Schoolplein
Vanaf volgende week wordt er gestart met de vernieuwing van het schoolplein. Als eerst wordt het
plein vanaf de klimpiramide tot aan de Sanderijnstraat aangepakt. Als dat klaar is wordt het plein
aan de kant van de kleuterklassen vernieuwd. Vanuit veiligheid voor de leerlingen worden de
pauzes mogelijk aangepast. We hopen dat de werkzaamheden rond april zijn afgerond en dat we
dan het geweldig mooie schoolplein in gebruik kunnen gaan nemen. Ook het schoolpleintje van de
Voorschool zal opnieuw worden ingericht.
Cito-toetsen
Vanaf maandag 22 januari starten de groepen 2 t/m 7 met de cito-toetsen. Dit zal
verspreid zijn over drie weken. De groepen 8 zijn dinsdag 9 januari al begonnen,
omdat eind januari de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs met de ouders
van de 8ste groepers plaatsvinden.
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.

www.tijluil.nl

Voorstellen nieuw MR-lid
Mijn naam is Nathalie Roest, leerkracht van groep 3B. Ik werk al 10 jaar op
deze school. Ik ben moeder van een zoon van 2 jaar.
Ik zit sinds dit schooljaar in de MR. Ik ben de MR in gegaan, omdat ik wil
meedenken over de ontwikkeling van de school. Een punt waar ik mij voor wil
gaan inzetten is om de professionele cultuur binnen de school door te
ontwikkelen. Een aantal jaren geleden heb ik een managementopleiding
gevolgd, dus het past ook mooi bij de richting die ik op wil.
Wat is de MR en wat doen wij
In de MR zitten 4 leerkrachten en 4 ouders. Juf Tessa, juf Thecla, meester Rob O. en juf Nathalie,
Ursula Koningsverdraag, Latife Simsek, Mohammed el Yahiaoui, Elmamoun Azaoum.
Wij vertegenwoordigen de ouders van de school en het personeel.
De MR en de schoolleiding hebben een gemeenschappelijk doel: er voor zorgen dat de school
zich optimaal blijft ontwikkelen. Het verbeteren van de gymzaal heeft dit jaar onze extra aandacht.
De vergaderingen die wij houden zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig dan bent u van harte
welkom om bij een vergadering aanwezig te zijn.

De schoolvakanties
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Maandag 26 februari 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Vrijdag 27 april 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdag 20 juli 2018

Laatste dag
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

www.tijluil.nl

