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Welkom
Nieuwe leerling op school
In groep 1: Jill Wehkamp
We hopen dat je het erg naar je zin gaat
hebben bij ons op school.
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Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling
De peilingen zijn inmiddels afgenomen, ingeleverd en opgestuurd.
Bij de ouderpeiling zaten we op een retourpercentage van 75%.
Een mooi aantal om een duidelijk beeld te krijgen.
Bedankt voor jullie medewerking!
Binnenkort zullen we de resultaten ontvangen en deze met jullie delen.
Voorstellen
Graag wil ik mij middels dit stukje even voorstellen aan jullie.
Mijn naam is Lammie Berends en inmiddels werk ik alweer een
aantal weken op Voorschool de Dordtse Til.
Daarnaast werk ik ook als invalkracht op verschillende andere
voorscholen in de gemeente Emmen.
Mijn roots liggen in Nieuw-Dordrecht, ik ben daar opgegroeid.
Sinds 2007 woon ik samen met mijn zoon Bryan en dochter Jaycee
in Emmen.
De afgelopen 16 jaar ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang.
In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan met peuterwerk.
Ik vind het leuk om de ontwikkeling van de peuters te volgen en te
begeleiden, zowel in groepsverband als individueel.
Elke dag is anders, het geeft je nieuwe energie en dat maakt het
werken met peuters voor mij zo leuk!
Samen met de peuters, ouders en collega's hoop ik een fijne tijd te
hebben op Voorschool de Dordtse Til.
Groetjes Lammie

De oorlog die mijn leven redde
Wij zijn Jildou en Noa en wij hebben meegedaan aan de Drentse
Kinderjury. Wij gaan nu onze ervaring delen over het boek “De oorlog
die mijn leven redde”.
We vonden het allebei een heel mooi en bijzonder boek. Vooral omdat
het zo levensecht is, maar ook zo anders als hier in Nederland. Je
beseft bij dit boek dat wij het echt supergoed hebben en het idee dat
dit soms echt gebeurd is vreselijk.
Groepswerk van
groep 8

We hebben ook gestemd voor de top 3 boeken.
Op nummer 1 stond: “Dagboek van een vlogger”. Nummer 2 was:
“De oorlog die mijn leven redde”. En nummer 3 was: “Keien van
kolonisten”.
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Belangrijke data
 Maandag 25-6:
Coachingslessen
muziek
 Dinsdag 26-6:
Voorlopig
adviesgesprekken
groep 7
 Donderdag 28-6:
Vergadering
leerlingenraad
 Vrijdag 29-6:
Musical groep 7 en 8
 Maandag 2-7:
MR/OR/Team
 Dinsdag 3-7:
Schoolreis groep 4/5/6
(Hellendoorn)
 Maandag 9-7:
- Groep 5 t/m 8 gaan
’s middags zwemmen
in Neptunusbad
- Rapportbesprekingen
 Dinsdag 10-7:
Rapportbesprekingen
 Woensdag 11 t/m 13-7:
Schoolkamp groep 7
en 8
 Maandag 16-7:
Groep 8 gaat
’s middags zwemmen
in Aquarena
 Dinsdag 17-7:
Doorschuifmoment
(10:45-12:00 uur)
 Donderdag 19-7:
- Feestelijke afsluiting
schooljaar
- Afscheid groep 8
- Nieuwsbrief 12
 Vrijdag 20-7:
Laatste schooldag

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Ouders die hebben aangegeven zelf de ouderbijdrage en het
schoolreisgeld over te maken, worden verzocht dit zo spoedig
mogelijk te doen.
Zelf overmaken kan op onderstaand rekeningnummer:
NL 21 RABO 0332334384 t.n.v. Ouderraad obs de Dordtse Til
ICT
Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen we in alle groepen de
beschikking over chromebooks. We krijgen er binnenkort 29
geleverd in een oplaadkar.
Inmiddels is er een sterk verbeterde wifiverbinding aangelegd.
De chromebooks zullen ondersteunend naast de methodes
worden ingezet. Met 29 chromebooks hebben we de mogelijkheid
om op bepaalde momenten een gehele groep met een device te
laten werken.
Bijkomend voordeel is dat alle andere leerlingcomputers worden
opgeruimd. Zo krijgen we meer ruimte in de klassen en op de
gang.
Formatie 2018-2019
We zijn alweer een stap verder in het goed rondkrijgen van de
formatie en de inzet van ons personeel.
Aangezien er nog een paar zaken lopen, kan er nu nog geen
plaatje worden gegeven welke leerkracht er voor welke groep
komt.
De ouders van groep 3 (volgend jaar 4) en groep 6 (volgend jaar
7) krijgen in de week van 2 juli de brief met de verdeling mee.

Sponsorloop
Op 7 juni stond de sponsorloop gepland. Door het warme weer
hebben we het moeten verschuiven naar 14 juni.
Gelukkig hebben we het grotendeels droog gehouden, want nou
hingen de regenbuien boven ons hoofd.
De kinderen hebben allemaal weer ontzettend hun best gedaan.
Mooi om ook weer zoveel enthousiast publiek aan de kant te
zien staan.
Denkt iedereen aan het inleveren van het sponsorloopgeld?
Volgende week gaat de werkgroep tellen en weten we de
opbrengst.

Musical
Vrijdag 29 juni zullen groep 7 en 8 de musical uit gaan voeren bij
zaal Roelofs. ’s Morgens de generale repetitie voor groep 3 t/m 6
en ’s avonds voor de genodigden.
Ze hebben de afgelopen weken flink geoefend. Het wordt vast
weer een doorslaand succes.
We wensen de kinderen van groep 7 en 8 veel succes en plezier
bij de musical.

Wist u dat……….
- …………er momenteel door groep 7 en 8 heel hard wordt geoefend
voor de musical op vrijdag 29 juni?
- …………er in de klassen flink gewerkt wordt aan de CITO’s?
- …………de leerlingenraad vorige week zelf met de gemeente Emmen
heeft gebeld over het verhogen van het hek van het multiplein?
- …………ze dit erg spannend vonden?
- …………het nog maar 4 weken is tot aan de zomervakantie?
- …………juf Jitske weer regelmatig op school aanwezig is?
- …………we genomineerd zijn voor ‘Drentse fietsschool van het jaar’?
- …………we op 6 juli horen wat de uitslag daarvan is?
- …………er 6 camera’s rondom de school hangen?
- …………dit is om de vele schades aan het gebouw terug te dringen?
- …………juf Renate zich vanaf vandaag officieel rekencoördinator mag
noemen?
- …………groep 7 volgende week de voorlopige adviezen voor het
voortgezet onderwijs krijgen?
- …………de kinderen van groep 4 t/m 7 op de laatste schooldag pas om
15:15 uur vrij zijn i.p.v. om 12:00 uur?
Afsluiting natte zwemlessen
We hebben dit schooljaar geen natte zwemlessen gehad. Andere
scholen waren dit jaar aan de beurt. We zijn wel weer uitgenodigd voor
de afsluiting.
Op maandag 9 juli is de afsluiting van de natte zwemlessen voor groep
5 t/m 8. We gaan dan met deze 4 groepen op de fiets naar het
Neptunusbad om daar een middag te zwemmen.
Er zal dan ook een stormbaan aanwezig zijn.
Verdere informatie over tijdstip van vertrek volgt nog.

Te laat
Herhaling van bericht Nieuwsbrief 4 (november):
Momenteel speelt het weer met enige regelmaat. Vandaar de herhaling van onderstaand bericht.
We merken dat er regelmatig kinderen te laat op school komen. Meestal gaat dat om 5 tot 10
minuten later, maar soms loopt dit ook wel op tot een half uur of langer.
We willen u erop wijzen dat het te laat op school komen door de leerkrachten verplicht
geregistreerd moet worden.
Uw kind mist dan onderwijstijd en ook de leerplicht houdt deze meldingen in de gaten.
Wanneer een kind met regelmaat te laat op school is dan wordt dit gezien als schoolverzuim en
gaat er een bericht uit naar de leerplichtambtenaar.
Wees hier dus als ouders/verzorgers alert op en zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd op school
zijn.
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Er is veel gebeurd deze periode. Zo hebben we ons gestort op het afvalproject, deze hebben we maandag 4 juni
gezamenlijk geopend door samen met juf Tineke Vos het afvallied te zingen. Daarna hebben alle groepen
rondom de school en in het dorp afval gezocht, daarin waren ze erg fanatiek, het is dus mooi opgeschoond. Ook
hebben veel kinderen iets meegenomen voor de “kringloopwinkel” . Geertje Blauwbroek van de gemeente
Emmen heeft een gastles gegeven over scheiden van afval, waarom dat goed is en wat er weer van gemaakt
wordt. De kinderen vonden het erg interessant. Een bezoek aan de kringloopwinkel De Waar hoorde ook bij het
project. De kinderen hebben daar geleerd wat er allemaal bij komt kijken voor dat alle ingebrachte spullen de
winkel in kunnen om verkocht te worden. Ze mochten zelfs helpen bij het controleren van kleding. Kleding waar
vlekken in zaten of waar iets kapot aan was werd niet tot de winkel toegelaten, de kinderen hebben goed
“gewerkt”.
Ook moest er tussen door geknutseld worden voor Vaderdag en sponsors gezocht worden voor de sponsorloop.
Door het erge warme weer werd de sponsorloop een week uitgesteld maar vorige week donderdag was het dan
zover, alle kinderen kwamen sportief gekleed op school en hadden er zin in. En dat was te zien, heel veel
rondjes hebben ze allemaal gerend. SUPER!
En dan was er het schoolreisje, met de bus naar Het Sprookjeshof in Zuidlaren. We hadden er goed weer bij.
Niet te koud maar ook niet te warm. Er is veel gepeeld in de buiten speeltuin, maar ook binnen was een
prachtige speelhal waar iedereen zich prima heeft vermaakt. Tussen de middag lekker patatjes met een frikandel
of kroket en later nog een ijsje gegeten, het smaakte voortreffelijk. We kunnen terug zien op een heel mooie dag.

Nieuws uit de Voorschool
Hier is weer een berichtje van de Voorschool.
We hebben weer een aantal leuke, maar drukke weken achter ons. Na de vakanties is Juf Lammie bij ons
gekomen en dat vinden we allemaal erg fijn. Welkom juf Lammie, veel plezier bij ons.
Na de vakantie zijn we ook begonnen aan het thema Eet Smakelijk. We hebben boekjes gelezen over eten, we
hebben een aardbei geknutseld en we hebben verschillende soorten fruit geproefd. We hebben paprika, blauwe
bessen en ook nog citroen geproefd, die was best wel zuur, brrrr. Van alles wat we geproefd hadden mochten we
een sticker plakken en die kregen we mee naar huis.
Ook hebben we nog een mooi cadeautje voor vaderdag gemaakt. We hebben een schilderijtje gemaakt. We
mochten stukjes spons in de verf dopen en dit op het schilderijtje drukken. Wat kregen we toen mooie kleuren!!
We hebben ons eigen inpak papier gemaakt en ook nog heel vaak het gedichtje geoefend. We hopen dat de
papa’s het mooi vonden.
We zijn ook nog naar de voorstelling van Jinky geweest, deze voorstelling ging over Fladdertje die allemaal afval
vond in het bos. Alle dieren hadden allemaal afval in hun holletjes en nestjes, ze konden niet meer lekker liggen.
Met elkaar hebben we het afval opgeruimd en in de daarvoor bestemde afval bakken en dozen gedaan. Aan het
einde mochten we nog even dansen en dag zeggen tegen Fladdertje. We hebben genoten van de voorstelling.
Over een week gaan we bezig met het thema Oef wat warm en gaan we weer een knutselochtend
(ouderbijeenkomst) hiervoor organiseren. Allemaal in het kader van ons a.s. zomerfeest op 16 juli.

