Nieuwsbrief april 2018
Tijl Uilenspiegelschool
Beste ouders/verzorgers,
Nieuwe collega
Wij mogen jullie weer aan een nieuwe collega voorstellen. Dit keer aan
juf Carolien. Zij is onze nieuwe rekencoördinator en zal onze school helpen om
het rekenonderwijs nog beter te maken.
Bestellen foto’s
Afgelopen vrijdag zijn de kaartjes van de schoolfoto’s uitgedeeld. Hierop staat dat de foto’s tot en
met aanstaande vrijdag besteld kunnen worden, maar dat is uitgesteld tot en met donderdag
26 april. U heeft dus langer de tijd om een keuze te maken.
Uitslag tevredenheidsenquête
Een tijdje geleden hebben ouders en kinderen een enquête ingevuld over hoe tevreden iedereen
is over de Tijl Uil. De uitslag is binnen: iedereen is positief! De kinderen geven de school
gemiddeld een 8,6! Zij geven aan dat ze zich veilig voelen, erg tevreden zijn over wat ze leren en
dat de juf/meester goed uitleg geeft. De ouders geven de school gemiddeld een 7,9. Vorig jaar
was dat een 7,6. De ouders zijn dus iets meer tevreden. Wat fijn! Ouders vinden dat hun
zoon/dochter met plezier naar school gaat, dat er goed gecommuniceerd wordt over wat er op
school gebeurt en tevreden over het contact met de medewerkers op school. De uitslag nemen wij
mee in onze evaluatie om te kijken hoe wij ook in de toekomst onze school nog beter kunnen laten
worden.
Aanstaande vrijdag Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn weer de Koningsspelen! In de ochtend gaan alle leerlingen in
de klas ontbijten. Het ontbijt wordt door de school geregeld. De leerlingen moeten
voor het ontbijt zelf een bord, beker en bestek meenemen.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een sportdag georganiseerd op school. Zij gaan hier
veel sporten en spelletjes doen. Om 14.15 uur is hun schooldag voorbij.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er een sportdag georganiseerd in de Blauw-Wit hal. De groepen gaan
samen met hun juffen en meesters hier naartoe. De sportdag is om 14.00 uur afgelopen, dus wij
verwachten de leerlingen weer om 14.30 uur terug op school.
Alle kinderen moeten thuis al hun sportkleren en sportschoenen aan doen en een flesje water en
lunch meenemen. Eventueel verdere informatie krijgt u via Klasbord.
Gym
Gymschoenen
Sinds wij een nieuw schoolplein hebben kunnen de leerlingen niet meer met buitenschoenen in de
gymzaal gymmen. Graag zien wij dat iedereen gymschoenen gaat dragen tijdens de gymles.
Buitengym
Als het na de meivakantie buiten warm is, dan gaan wij lekker buiten gymmen! Zorg ervoor dat uw
kind voor binnen en buiten sportkleding en sportschoenen mee heeft.
www.tijluil.nl

Data schoolreisje en kamp
De schoolreisjes komen er binnenkort weer aan. Hier alle data op een rijtje:
Groep 1/2  donderdag 24 mei 2018
Groep 3 en 4  maandag 2 juli 2018
Groep 5  donderdag 5 juli 2018
Groep 6  dinsdag 3 juli 2018
Kamp groep 7  woensdag 27 t/m vrijdag 29 juni 2018
Groep 8  maandag 2 juli 2018
Groep 1 & 2
Groep 3 t/m 5
Groep 6 & 8
Groep 7 kamp

Schoolreis
€ 25,€ 30,€ 30,€ 100,-

Ouderbijdrage
€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,-

Totaal
€ 50,€ 55,€ 55,€ 125,-

Met betrekking tot de ouderbijdrage:
Voor het 1e en 2e kind binnen één gezin betaalt u € 25,- vanaf het 3e kind betaalt u
€ 15,Om eventuele misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u de bijdrage via een eenmalige
overschrijving van het volledige bedrag (schoolreisje en ouderbijdrage) o.v.v. naam / achternaam
/ groep van uw kind(eren) z.s.m. over te maken op het volgende rekeningnummer:
Oudercommissie Tijl Uilenspiegelschool
NL62INGB0004882272
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt de deze stellen via de mail m.deoude@tijluil.nl of even
binnen lopen bij de administratie.
De schoolvakanties

Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Vrijdag 27 april 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdag 20 juli 2018

Laatste dag
Vrijdag 11 mei 2018
Vrijdag 31 augustus 2018

Studiedagen schoolteam. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk.
Maandag 25 juni én dinsdag 26 juni 2018

www.tijluil.nl

