Nieuwsbrief februari 2018
Tijl Uilenspiegelschool
Beste ouders/verzorgers,
Juf Nathalie
Onze collega Nathalie Roest gaat ons helaas verlaten. Per 1 april heeft zij een andere baan. Zij
heeft een baan gevonden die dichter bij huis is. Afgelopen 10 jaar is Nathalie bij ons werkzaam
geweest in groep 1/2, groep 6 en dit jaar in groep 3. We willen haar alvast veel succes wensen op
haar nieuwe school! Op dit moment zijn we bezig met het zoeken van een nieuwe collega.
Studiedag 5 maart
De voorjaarsvakantie komt er weer aan. De kinderen hebben vanaf maandag 26 februari tot en
met vrijdag 2 maart vakantie. Echter heeft het hele team maandag 5 maart een studiedag,
waardoor de kinderen maandag nog vrij zijn. Die dag is geen opvang mogelijk. We verwachten
alle leerlingen dus pas weer op dinsdag 6 maart op school.
Woensdag 14 maart staken
Zoals u wellicht al gehoord heeft worden de leerkrachten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
door de vakbonden opgeroepen om op woensdag 14 maart weer te staken. Het team gaat gehoor
geven aan de oproep. Dit betekent dat de school deze dag gesloten zal zijn. Er is geen opvang
mogelijk. Lees voor meer informatie ook de brief van ons schoolbestuur; zie andere bijlage van
deze mail.
Schoolfotograaf
We hebben dit schooljaar een nieuwe schoolfotograaf (www.nieuweschoolfotograaf.nl).
De schoolfotograaf komt op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 maart. De familiefoto's
worden op woensdag 21 maart tussen 12.30 uur en 15.00 uur gemaakt. U krijgt hiervoor van
tevoren een inschrijfformulier. Informatie over de groeps- en portretfoto's krijgt u in een aparte
brief.
Stichting Vrouwen Vooruit
Vrijdag 23 februari om 8.45u is er een informatieochtend van Vrouwen Vooruit in het ouderlokaal
op de Tijl Uilenspiegelschool. Vrouwen Vooruit is er voor vrouwen uit Amsterdam West en
omgeving die zich willen ontwikkelen en een stap vooruit willen zetten binnen de samenleving.
Vrouwen vooruit biedt begeleiding, trainingen en cursussen om vrouwen hierbij te ondersteunen.
Wil je bijvoorbeeld vaker Nederlands praten, beginnen met vrijwilligerswerk, een cursus doen, een
opleiding doen of stappen naar betaald werk zetten? Kom dan naar de informatieochtend.
Schoolplein
De vernieuwing van het schoolplein is in volle gang! Over een paar weken is het al af en kunnen
de kinderen genieten van een schitterend nieuw plein.
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Klasbord
Kent u de app Klasbord al? Dit is een app waarmee de leerkracht van uw
zoon/dochter voortaan berichten en foto’s naar de ouders van de
betreffende klas stuurt. Vanaf 1 maart zal elke groep deze app hebben. Als
u vragen heeft kunt u terecht bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Hulpouders schoolbieb gezocht
Binnenkort wordt de schoolbieb helemaal opgeruimd. Om ervoor te zorgen dat deze plek netjes
blijft en de kinderen te helpen bij het uitzoeken van een boek, zijn wij op zoek naar (vaste)
hulpouders. Een grote broer, oma of buurman zijn natuurlijk ook welkom om te helpen!
Het mag één ochtend in de week zijn, meer mag altijd! Het liefst van 8.30 tot 9.00 uur.
Aanmelden graag bij juf Leonie per mail (l.vannoorden@tijluil.nl) of loop even bij haar
langs (gr 7B). Wij zijn blij met alle hulp!

Tijl Tech
In de afgelopen periode zijn we gestart met de Tijl Tech maand. Een maand
waarin de kinderen zich veel bezig houden met technieklessen,
mediawijsheid en samenwerken.
Voorleeskampioen
Abdelaziz Akachar uit groep 8B heeft vorige week onze school vertegenwoordigd bij
de Nationale Voorleeswedstrijd van Amsterdam West. Hij vond het erg leuk om te
doen en maakte er een mooie show van. Hij is zelfs tweede geworden! Wat zijn we
trots! Gefeliciteerd!
Schoolreisje + ouderbijdrage 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.
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
Maandag 5 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
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