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Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad! De school is inmiddels
weer begonnen. We willen ook op deze manier alle nieuwe leerlingen
en ouders van harte welkom heten! We wensen iedereen veel plezier
en succes op onze school! Ook hebben we drie nieuwe collega’s:
juf Ilham (groep 3B) en juf Doortje en meester Tien.
Juf Doortje, gr. 5B

Meester Tien, gr. 6A

Nieuwe ouder- en kindadviseur (OKA)
Mijn naam is Melina de Wit en ik ben vanaf dit schooljaar werkzaam als ouder- en
kindadviseur op de Tijl Uilenspiegelschool.
De meeste kinderen groeien gewoon op, maar soms zijn er vragen of zorgen over de
opvoeding of het opgroeien van uw kind op school en/of thuis. Loop gerust eens binnen als u
vragen heeft. Mijn vaste inloopochtend is voorlopig op donderdag van 08.30 tot en met 13u.
De overige dagen ben ik afwisselend op school. Ben ik niet op school en wilt u een afspraak
maken? Bel of mail mij even: 06-31631587 / m.dewit@oktamsterdam.nl
Sportdag
Aanstaande vrijdag (14 september) is er voor de groepen 2 t/m 8 een sportdag. Hier krijgt u z.s.m. meer
informatie over. De kinderen van groep 1 krijgen gewoon les op school.
Informatieavonden
Ieder jaar geven de groepsleerkrachten informatie over het aankomende schooljaar. We vinden het heel
belangrijk dat alle ouders/verzorgers komen.
De informatieavonden zijn:
- Dinsdag 18 september voor de groepen 3A(Carola/Thea) en 3B(Ilham/Lucia) om 18:45u en de
groepen 5 en 6 om 20:00u.
- Donderdag 20 september voor de groepen 3C(Joyce) en 4 om 18:45u en de groepen 7 en 8 om 20:00u.
- Voor de groepen 1/2 zijn er twee mogelijkheden: dinsdagochtend 18 september 8:45u én dinsdagavond
18:45u. Komende week krijgen de leerlingen van groep 1/2 een brief met meer informatie.
Begeleiding gezocht voor schoolzwemmen en schooltuinen
Gaat uw zoon/dochter naar schoolzwemmen of schooltuinen? Wij zoeken ouders/verzorgers die wekelijks
mee willen als extra begeleiding. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.
Hulpouders bieb gezocht
Wij zoeken hulpouders die dinsdag 18 september tussen 8.45 en 11.30u en/of 12.30 en 14.15u kunnen
helpen bij het sorteren van informatieboeken. Maandag hangt er een lijstje bij de deur. Alle hulp is welkom,
ook al is het een uurtje.
Daarnaast zoeken wij nog een hulpouder die wekelijks op vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00u zou kunnen
helpen in de bieb. Lijkt het u leuk? Geef u op bij Leonie (l.vannoorden@tijluil.nl).
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Inloop
Alle ouders zijn dagelijks welkom om mee te komen naar de klas. Dit kan in groep 3 t/m 8 van 8:15u tot
8:30u. Één keer per week mogen de ouders tot 8:45u in de klas blijven. U krijgt nog een brief op welke dag
dat is. Samen met uw zoon/dochter kunt u een activiteit doen in de klas, bijvoorbeeld samen lezen, werk
afmaken/verbeteren, maar u kunt ook vragen stellen aan de leerkracht. Bij de groepen 1 en 2 is de inloop
dagelijks van 8:15u tot 8:40u. De kinderen worden door de hele school uiterlijk 8:30u in de klas verwacht,
anders zijn ze te laat.
Gezond eten & drinken op school
Er wordt in de hele school, dus in elke groep, alleen nog maar water gedronken. Ook eten alle kinderen
minimaal 1x per dag groente en/of fruit. Daarnaast mogen de kinderen boterhammen mee naar school.
Cursus ‘Taal en ouderbetrokkenheid’
De cursus Taal en Ouderbetrokkenheid is vanaf vandaag weer gestart, op de Tijl Uilenspiegelschool. U, als
ouder, kunt dan uw Nederlandse taal verbeteren en u gaat leren hoe u uw kind thuis kunt helpen om
zijn/haar taal te verbeteren. Ook leert u meer over wat er op school gebeurt en gaat u samen leuke dingen
doen buiten de school.
De cursus is gratis en voor alle niveaus en duurt tot december 2018. De lessen zijn op maandagochtend
8:45 – 12:15 uur en donderdagmiddag 11:30 – 14:00 uur.
Wij willen graag dat veel ouders meedoen. Maar schrijf u snel in!
Kent u andere ouders die mee willen doen? Vertel ze dan dat ze zich ook kunnen inschrijven. Er liggen
aanmeldformulieren op school.
Ouderbijeenkomst voor vrouwen
Op woensdag 19 september is er een bijeenkomst in het ouderlokaal vanaf 9.00 uur voor vrouwen. Dit gaat
over hoe er wordt omgegaan met de privacy wet. Het wordt gegeven door Ikram Lambrabti-Haddadi. Zij
werkt voor Streetcornerwork. De moeders krijgen informatie en kunnen vragen stellen.
Voorschoolse opvang
Dit nieuwe schooljaar is de buitenschoolse opvang op de Tijl Uilenspiegel begonnen. Het is mogelijk om uw
kind dagelijks na schooltijd hier op te laten vangen. Indien er genoeg aanmeldingen zijn kunnen wij ook een
voorschoolse voorziening aanbieden. De kinderen kunnen dan vanaf 7.30u op school worden opgevangen
en worden dan om 8.15 naar hun klas gebracht. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacqueline Smit. Zij
is dagelijks aanwezig bij de voorschool die ook in de school zit.
Diploma-uitreiking mediatoren
Donderdagmiddag 7 september hebben de nieuwe mediatoren hun diploma gekregen. Het was een
feestelijk gebeuren, waar ook veel ouders van de mediatoren bij aanwezig waren. Wij wensen alle
mediatoren heel veel succes bij het oplossen van conflicten en zijn heel blij dat er dit jaar weer
24 nieuwe mediatoren bij zijn gekomen.

De schoolvakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Maandag 22 oktober 2018
Maandag 24 december 2018
Maandag 18 februari 2019
Vrijdag 19 april 2019
Donderdag 30 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
Vrijdag 12 juli 2019

Laatste dag
Vrijdag 26 oktober 2018
Vrijdag 4 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Vrijdag 3 mei 2019
Vrijdag 31 mei 2019
Vrijdag 23 augustus 2019

Studiedagen schoolteam. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk.
Dinsdag 5 maart 2019, dinsdag 19 maart 2019, maandag 17 juni én dinsdag 18 juni 2019.
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De Vreedzame school
Wij werken op onze school met het programma de Vreedzame School.
Met dit programma willen wij een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat op
school en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouder/verzorger en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te
bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen
lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden zijn heel
belangrijk.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een minimaatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te
oefenen. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken
aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s/ blokken
gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van blok 1.
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen
krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald
schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een
verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.
Dit schooljaar zijn we wederom begonnen met het 1e blok van de Vreedzame school.
Het 1 e blok gaat over de groepsvorming. Deze is natuurlijk heel belangrijk met de start van
het nieuwe schooljaar. Kinderen komen (vaak) in een nieuwe groep, hebben met regels te
maken en met de leerkracht maken zij afspraken voor een goeie gang van zaken en een
veilige sfeer in de groep. De 1 e afsluiting dit jaar van dit blok is op vrijdag 28 september
a.s. Deze afsluiting is bedoeld voor de groepen 1/2A, 4A en 8A.
Wij hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst van de ouders met alle ‘afsluitingen’. U
kunt als ouder/verzorger hierbij aanwezig zijn. Uw kind zal dit zeer op prijs stellen. Samen
met zijn/haar groep kan het met trots laten zien waar het blok over ging d.m.v. een
optreden.
Ook wordt er in oktober een Vreedzame school ouderbijeenkomst/training georganiseerd voor
ouders/verzorgers van de kleuterbouw en voorschool.
Donderdag 18 oktober van 9.00 tot 11.00 uur is de 1 e bijeenkomst. Al veel ouders
hebben zich hiervoor opgegeven. Er is nog plek! Voor meer vragen hierover kunt u terecht bij
juf Yvonne van de kleuterbouw (gr. 1/2 E ). Tijdens deze bijeenkomsten is kinderopvang
geregeld.
Verder heeft gisteren de diploma uitreiking van de mediatoren van de groepen 7
plaatsgevonden. De kinderen hebben vorig schooljaar onder leiding van juf Marian, juf Ilse en
juf Leonie de mediatorentraining gehad. Zij zijn allemaal geslaagd!
Wij wensen alle mediatoren veel succes met jullie rol als mediator om en rondom het
schoolplein dit jaar! 
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