Nieuwsbrief juni 2018
Tijl Uilenspiegelschool
Beste ouders/verzorgers,
Suikerfeest / verlof aanvragen
Het einde van de Ramadan nadert. Velen zullen het Suikerfeest vieren. Zoals u wellicht weet kunt
u voor dit feest een verlofdag aanvragen. U kunt als ouder bij de leerkracht van uw zoon/dochter
een verlofbrief invullen. Deze is nodig om met het Suikerfeest vrij te krijgen.
Schoolfeest
Gisteren heeft u van ons een e-mail gehad over het schoolfeest dat op
woensdag 20 juni plaatsvindt. Hier staat belangrijke informatie in. Lees die
mail dus goed.
Studiedagen 25 en 26 juni
Het hele team heeft maandag 25 en dinsdag 26 juni studie- en administratiedagen, waardoor de
kinderen zowel die maandag als dinsdag vrij zijn. Die dagen is geen opvang mogelijk.
Privacywet
Vorige week is er via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter in verband met de nieuwe privacywetgeving. Wilt u de onderstaande vragen invullen
door gebruik te maken van onderstaande link als u dit nog niet heeft gedaan? Voor elk kind uit het
gezin graag apart het formulier invullen. (Alvast) bedankt!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aPnbADHB80SWz1Ym7zhwqZ9WBpSwT
4ZHtaN0pilIHGFUMTJWMkVUWVI2VzBRMEc0QTNTMFE5RjM3UC4u
Naschoolse opvang
Na de zomervakantie (maandag 3 september) start de voor- en naschoolse
opvang van Impuls op de Tijl Uilenspiegelschool. Als u uw zoon/dochter wilt
inschrijven of meer informatie wilt, dan kunt u terecht bij Jacqueline Smit (van de
voorschool).
Leesplezier
Alle klassen van groep 5 t/m 8 zijn gekoppeld aan een groep 1 t/m 4. De
komende weken gaan er steeds oudere kinderen voorlezen bij de
jongere kinderen. Zo hopen wij dat de kinderen lezen (nog) leuker gaan
vinden! Wij hopen dit volgend schooljaar ook weer te doen.
Assoessa (de moeder van Maysem 5B) is dinsdag gestart om te helpen in de bieb. Over een paar
weken zal Münuze (de moeder van Sehri 6A) op woensdag de kinderen helpen. Wij zijn erg blij
met deze hulpmoeders! Ook zijn we gestart met 'Het boek van de week' in de groepen 1-2, 3-4,
5-6 en 7-8. Zo kunnen kinderen en leerkrachten elkaar tips geven van leuke of interessante
boeken. Tips van jullie zijn natuurlijk ook welkom!
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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
Opendag Muziekschool Amsterdam
Op zondag 10 juni houdt Muziekschool Amsterdam op locatie Osdorp (Osdorpplein) een opendag.
Voor iedereen die muziek wil leren maken en nieuwsgierig is wat je allemaal kunt doen bij
Muziekschool Amsterdam. Maak kennis met de docenten, probeer instrumenten uit en swing mee
bij een van de vele optredens! En alle kinderen kunnen zich laten schminken!
Osdorpplein 14 | 11:00 – 13:30 uur
Data schoolreisje en kamp
De schoolreisjes komen er binnenkort weer aan. Hier alle data op een rijtje:
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
Groep
Groep
Groep

1&2
3 t/m 5
6&8
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

Zomervakantie

Eerste dag
Vrijdag 20 juli 2018
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Laatste dag
Vrijdag 31 augustus 2018

