Nieuwsbrief maart 2018
Tijl Uilenspiegelschool
Beste ouders/verzorgers,
Twee nieuwe collega’s
Wij mogen u aan twee nieuwe collega’s voorstellen. Juf Yolanda neemt vanaf 1 april de klas van
juf Nathalie(groep 3B) over en juf Oumayma komt de groepen 1 t/m 4 versterken. We heten de
collega’s van harte welkom! Als u afscheid wilt nemen van juf Nathalie, kunt u de komende twee
weken haar gedag zeggen.

juf Yolanda

juf Oumayma

19 maart opening schoolplein
Het nieuwe schoolplein is zo goed als af! Aanstaande maandag, 19 maart, wordt om 14.00 uur het
schoolplein geopend door de stadsdeelvoorzitter. Alle kinderen zijn hierbij aanwezig. Komt u ook?

Schoolfotograaf
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 kunt zich bij juf Wilma
en juf Denise inschrijven voor de familiefoto’s.
Tevredenheidsenquête
Het is weer tijd voor de tevredenheidsenquête. Wij willen graag weten wat u als ouder van de Tijl
Uilenspiegelschool vindt. Wilt u de vragenlijst alstublieft invullen? Dit kan tot en met dinsdag
27 maart via deze link, maar het kan ook tussen 8.15 en 8.45 uur op een laptop in de grote hal.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 vullen de enquête op school in.
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/BHBJL9L
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Rapporten
Het eerste rapport van dit schooljaar komt er aan. Vrijdag 23 maart krijgen de leerlingen het
rapport mee naar huis. De oudergesprekken zijn op dinsdag 27 maart. Het is de bedoeling dat u
dan het rapport weer mee naar school neemt, zodat u samen met de leerkracht en uw
zoon/dochter het rapport kunt bespreken. Wij willen graag dat de kinderen van groep 3 t/m 8 mee
komen naar het rapportgesprek.
29 maart paasontbijt
Donderdag 29 maart heeft de hele school het jaarlijkse paasontbijt. Iedereen die
wil mag in pyjama komen. De kinderen moeten zelf een bord, beker en bestek in
een plastic tasje meenemen. Wij zorgen in de onder- en middenbouw voor het
eten en drinken. In de bovenbouw spreken wij met de kinderen af wat zij
meebrengen. Vorig jaar is dat heel goed gegaan met als groot voordeel dat er
niets weggegooid hoeft te worden. Alle verdere informatie gaat via Klasbord. Als u deze app nog
niet heeft, vraag dan de leerkracht van uw zoon/dochter voor de gegevens, zodat u geen
informatie mist.
Afsluiting blok 4 Vreedzame School
Volgende week vrijdag 23 maart is de afsluiting van blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’. De
ouders van groep 1/2E, 4B, 6B en 7B worden uitgenodigd in de grote hal, om dit blok samen af te
sluiten. De inloop is vanaf 13.20 uur. We starten om 13.30 uur.
Vreedzame School nieuwtjes
We hebben sinds kort 9 enthousiaste leerlingen die deelnemen aan de
schoolkrantcommissie. Zij leveren een creatieve bijdrage aan de schoolkrant,
zodat de schoolkrant nog beter wordt.
Ook hebben wij 3 kinderen die zich inzetten voor de wijk.
Dit zijn de Kinderwijkraadsleden. Zij voelen zich
verantwoordelijk voor de school, de buurt en dat iedereen
zich veilig voelt. De kinderen komen samen d.m.v.
bijeenkomsten en brengen de wensen van onze school naar voren. Zo
hopen wij dat iedereen een steentje bijdraagt om met respect met elkaar om
te blijven gaan.
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

Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

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

Laatste dag
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 25 juni én dinsdag 26 juni 2018
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