Nieuwsbrief juli 2018
Tijl Uilenspiegelschool
Beste ouders/verzorgers,
Rapporten
Aanstaande vrijdag 6 juli krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun rapport mee naar huis.
Dinsdag 10 juli zijn de oudergesprekken. 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 7 mee komen naar het rapportgesprek.
Open dag naschoolse opvang op de Tijl
Dinsdag 17 juli is er van 14.00-18.00 uur een open dag bij de BSO van Impuls op
de Tijl Uilenspiegelschool. U bent welkom om een kijkje te nemen hoe de
naschoolse opvang op onze school geregeld is. U krijgt een mini rondleiding door
het lokaal en er is een hapje en een drankje. Voor alle ouders en kinderen van de
Tijl Uilenspiegel: kom gerust binnen lopen.
Gevonden voorwerpen
Vanaf donderdag 5 juli leggen we alle gevonden voorwerpen op een tafel in de grote hal. Het zijn
heel veel gymkleren, maar ook een paar (winter)jassen. Kijkt u alstublieft goed en neem mee wat
van uw zoon/dochter is. Na ongeveer een week zullen we alle overige kleren naar de
kringloopwinkel brengen.
Vreedzame school
Allereerst willen we de kinderwijkraadsleden Malak, Aziz, en Imran van groep 8 bedanken voor
hun betrokkenheid en actieve inzet bij alle bijeenkomsten van de Kinderwijkraad. Hopelijk kunnen
we volgend jaar verder gaan om in de wijk een activiteit op te zetten met een andere school. Het
begin is er en Tuana, Sara en Souhaila van groep 7 nemen het stokje van hen over.
Ook zal de Vreedzame school in het najaar starten met 3 ouderbijeenkomsten. Er zijn al enkele
ouders die graag hierbij aanwezig willen zijn, hopelijk bent u ook geïnteresseerd. Er is nog plek!
De bijeenkomst/training houdt in dat u veel informatie krijgt over het VS programma, niet alleen
tijdens de lessen maar ook rondom het schoolplein. Hoe wij daarin de kinderen kunnen
begeleiden. Het worden in ieder geval hele interessante bijeenkomsten. Na de zomervakantie
vindt u hierover meer informatie in de nieuwsbrief. Kunt u niet wachten? Vraag naar juf Yvonne bij
de kleuterbouw.
Taal
De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het uitzoeken van een nieuwe taalmethode. Het is de
methode 'Taal op maat' geworden. Wij verwachten dat deze overzichtelijke en aantrekkelijke
methode past bij onze school, onder andere door de aantrekkelijke schrijfopdrachten en heldere
opbouw. Ook werkt deze methode met thema's door de hele school heen, net zoals bij de
kleuters. In het nieuwe schooljaar gaan wij hiermee van start in de groepen 4 t/m 8. Wij houden u
hiervan op de hoogte.
Omdat LOGO 3000, de woordenschatmethode bij de kleuters zo'n succes is, hebben wij besloten
dit ook voor de groepen 3 aan te schaffen voor het nieuwe schooljaar. In de rest van de groepen
proberen wij op dezelfde manier te werken door de aangeboden woorden op dezelfde wijze aan te
bieden.
www.tijluil.nl

Vakantietas bieb & app vakantiebieb
Zes weken lang vakantie is natuurlijk heerlijk; maar voor kinderen die starten met lezen is het
belangrijk dat de kinderen dit blijven doen om een 'zomerdip' te voorkomen. Om lekker te blijven
lezen heeft de bieb gratis een app 'vakantiebieb' en kunt u een vakantietas aanvragen bij de
bieb op de Bos en Lommerweg (voor 7 juli).
https://www.oba.nl/nieuws/oba-junior-vakantietas.html
Schoolfeest
Woensdag 20 juni was het schoolfeest met als thema ‘Hallo wereld.’ Het was een groot succes.
Iedere klas heeft een land uitgekozen en veel geleerd over dit specifieke land. Tijdens het feest
waren er optredens van kinderen en veel spelletjes, maar ook heerlijk eten wat gemaakt was door
ouders. We willen iedereen heel erg bedanken die hebben geholpen bij het feest.

Zomervakantie

Eerste dag
Vrijdag 20 juli 2018

Laatste dag
Vrijdag 31 augustus 2018

UITNODIGING ouderbijeenkomst ‘Hoort u mij’
Ter gelegenheid van afscheid/pensionering:

Ouder en Kind Adviseur Annelies Overwater
Datum: vrijdag 13 juli om 9.00 uur in het ouderlokaal van de school
Beste ouders/verzorgers,
Het is zover! Na 44 jaar werkzaam te zijn geweest als (school)
maatschappelijk werker en Ouder- en Kind Adviseur in team Bos en
Lommer ga ik per 1 augustus 2018 met pensioen. Op de Tijl
Uilenspiegelschool heb ik met veel plezier met u samengewerkt. U heeft
vertrouwen in mij gesteld, uw vragen, twijfels maar ook successen op het gebied van opgroeien en
opvoeden met mij en het Ouder- en Kindteam Bos en Lommer gedeeld. Samen hebben we naar
passende oplossingen gezocht. Voor het in mij gestelde vertrouwen wil ik u hartelijk bedanken
tijdens deze feestelijke ouderbijeenkomst.
Ik ga met mijn pensioen een nieuwe levensfase tegemoet, maar u bent nog niet klaar. U heeft nog
opgroeiende kinderen die onderwijs volgen; in de buurt met vriendjes buiten spelen; een sport of
andere vrije tijd activiteit beoefenen. U zult regelmatig professionals tegenkomen die met uw
kinderen werken. Ik denk aan leerkrachten/mentoren, interne begeleiders/zorgcoördinatoren,
schooldirecties, logopedisten, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorgwerkers, ouder- en kind
adviseurs, sportverenigingen, jongerenwerkers. Als ouder voert u gesprekken met hen. Soms zijn
dergelijke gesprekken minder gemakkelijk, spelen er sterke emoties, zijn er verschillen van inzicht,
ziet u ertegenop, of verloopt de samenwerking moeizaam. Hoe kunt u in dergelijke situaties uiten
wat u te zeggen heeft, zorgen dat u overkomt zoals u het bedoelt? Kortom samen in gesprek
blijven?
Dit thema, wil ik tijdens deze bijeenkomst aandacht geven. Ik heb daarvoor uitgenodigd Oznur
Acar van Stichting Kringwijs www.kringwijs.nl Oznur komt vertellen over de workshopserie ‘Hoort u
mij’.
Ik hoop op deze wijze u vaarwel te kunnen zeggen en zie uw komst met veel plezier tegemoet.
Annelies Overwater
Ouder- en Kindadviseur Bos en Lommer
a.overwater@oktamsterdam.nl
tel 06 316 315 87
www.tijluil.nl

