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Einde schooljaar
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Naast de kinderen waarvan we afscheid nemen, nemen we ook afscheid
van juf Anneke, juf Kirsten, juf Wendy en onze stagiaires. We willen ze
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Voor komend schooljaar komt, zoals u al heeft kunnen lezen, juf Maud
Breider bij groep 3/4 en juf Monique Immink bij groep 8.
Alles is rond en zo kunnen we met een gerust hart de vakantie in.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe en zien jullie graag op 26
augustus weer terug.
Afscheid
Aan het einde van dit schooljaar nemen we
afscheid van groep 8, maar ook nog van een
aantal andere kinderen.
- Joanne de Haas uit groep 5 gaat naar
SBO de Catamaran.
- Denisha Barelds uit groep 4 gaat naar
SBO de Catamaran.
Alle kinderen waar we afscheid van nemen
gaan vrijdag om 10.30 uur over de
buikschijfglijbaan. Zo ‘glijden’ ze de school uit.
Op weg naar een nieuwe avontuur!
Afscheid juf Anneke
Op 1 augustus 2009 ben ik gestart als groepsleerkracht van groep 1/2a
op obs De Dordtse Til . Juf Geke vertrok naar obs de Bascule en ik
nam haar plaats in. Met veel plezier!
Ik kende de Dordtse Til nog van 2 jaar daarvoor, toen ik als invalkracht
werkte in groep 2 en later groep 1/2. Een leuke school was mijn
conclusie en toen dan ook de vacature voor leerkracht van groep 1/2a
voorbij kwam heb ik geen moment geaarzeld. Tot de dag van vandaag
heb ik er met veel plezier gewerkt, natuurlijk waren er mindere
periodes, maar die werden altijd weer opgevolgd door betere en leuke
periodes. De samenwerking met juf Jennie verliep altijd goed, eigenlijk
hadden we aan één woord genoeg om elkaar te begrijpen. Ook met de
andere collega’s heb ik altijd goed kunnen samenwerken en veel
plezier gehad.
Maar nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen, het aantal
leerlingen neemt af en er is nog maar plaats voor één kleutergroep. Ik
ga mij richten op een andere school en ik heb er zin in om daar te
beginnen.
Ik wil bij deze iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij en wens
jullie alle goeds en wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
Tot ziens,
Anneke Eising
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Belangrijke data
 Donderdag 11-07:
Afscheid groep 8
 Vrijdag 12-07:
- Uitglijden
schoolverlaters
(10.30-11.30 uur)
- Vakantie vanaf 12.00
 Zaterdag 13-07 t/m
zondag 25-08:
Zomervakantie

Belangrijke data
volgend schooljaar
 Maandag 26-08:
Start schooljaar
 Maandag 16-09:
- Brigadierscursus
(13.15-15.15 uur)
- Zakelijke ouderavond/
informatieavond

Schoolafspraken
Om duidelijkheid te scheppen over de geldende afspraken en
regels op school hebben we voor leerkrachten, leerlingen en
ouders onze schoolafspraken en werkwijze vastgelegd.
Als bijlage treft u dit document aan.
Aanvulling
Vanaf volgend schooljaar verzoeken we iedereen niet meer te
fietsen op het schoolplein. Graag afstappen bij de ingang van het
plein en de fiets plaatsen in de fietsenstallingen.
Ook voor ouders het verzoek om niet meer vóór het einde van de
schooltijd op het plein te wachten op uw kind(eren). Graag
wachten buiten het plein, zodat er geen verstoring van de lessen
plaats kan vinden.

Opbrengst activiteiten
De sponsorloop heeft €1515,- opgebracht en de musical €715,Dit geld is in beheer bij de OR en wordt weer gebruikt voor het
organiseren van activiteiten voor de kinderen. De ouderbijdrage
alleen is niet dekkend voor alle activiteiten die er vanuit de OR en
school worden georganiseerd.
Update verbetertraject
Op dinsdag 2 juli is er een tussenevaluatiegesprek geweest met
inspecteur Bollen. Aan de hand van een presentatie hebben we
toegelicht welke stappen er gezet zijn dit schooljaar. Waar we
stonden en waar we nu staan. Er werd geconstateerd dat we
voldoen aan alle verbeteracties die ons zijn opgelegd.
In oktober 2019 zal er herstelonderzoek plaatsvinden waarbij er
gekeken gaat worden of voldaan is aan de opdrachten en of het
oordeel ‘zeer zwak’ ingetrokken kan gaan worden.
Wij hebben er vertrouwen in dat dit gaat gebeuren!
Even voorstellen……….
Mijn naam is Maud Breider en ik ben 26 jaar. Nadat ik de PABO in
Emmen heb afgerond ben ik naar Amsterdam verhuisd om daar
als fulltime leerkracht aan de slag te gaan. Ik heb hier erg veel
geleerd en na dit 3-jarige avontuur ben ik op dit moment weer
wonend en werkend in Emmen.
Na de zomervakantie zal ik starten op OBS De Dordtse Til in
groep 3/4. Ik heb hier erg veel zin in!
Alvast een hele fijne vakantie en tot snel!
Groetjes Maud

Nieuws uit groep 1 en 2
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, wat vliegt de
tijd!
De afgelopen periode waren er een aantal leuke gebeurtenissen
voor de leerlingen van groep 1 en 2. Zoals dat gezellige
schoolreisje naar het speelreservaat Cowboys en Indianen in
Coevorden. We gingen met een wel heel speciale bus, nl. de
spelersbus van FC Groningen. Wat is een dag kort als je zoveel
plezier hebt. Je kunt daar heel fijn binnen spelen in de ballenbak,
op het springkussen, klautercircuit, minivoetbalveldje en nog heel
veel meer. Ook buiten is het leuk, er zijn geitjes, kippen, konijnen
en pauwen waarvan één zijn mooie veren aan ons showde.
Maar ook nog een speeltuin en een mooie “keet” waar de
kinderen zgn. ijsjes gingen verkopen. We kunnen zeker terug
zien op een prachtige dag.
Ondertussen hebben de kinderen ook nog gewerkt aan een
Vaderdag cadeau en hebben we over de boerderij gewerkt. De
kinderen hebben liedjes geleerd, verhaaltjes geluisterd, maar ze
hebben ook ontdekt waar de melk van de koe blijft, welke dieren
er allemaal op de boerderij wonen enz. een zeer leerzaam
thema.
Afgelopen weken waren we druk met kriebelbeestjes, we hebben
ontdekt dat er daar wel heel erg veel van zijn.
En natuurlijk was er nog de meester- en juffen dag, een
swingend feest met disco, een leuke verkleedpartij voor de
fotoshoot, een spannende stoelendans, een ballenspel, een
lekkere traktatie, stoepkrijten en niet te vergeten het
springkussen. Al met al een geslaagd feest.
Nu is het schooljaar al weer voorbij, de leerlingen zijn al even op
de doorschuifochtend in hun nieuwe lokaal geweest zodat ze
even weten hoe dat er uit ziet. En dan is het nu tijd voor de
zomervakantie. We wensen iedereen een fantastische vakantie,
geniet met volle teugen!!
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Bedankt allemaal
Graag willen wij alle
ouders bedanken
die zich het
afgelopen jaar voor
school hebben
ingezet. Zonder u
kunnen we het niet
doen. We hopen
dan ook dat we
volgend schooljaar
weer op uw steun
kunnen rekenen.

Derde herhaalde berichtgeving m.b.t. overstap naar SchouderCom
We hebben van veel ouders nog geen mailadressen binnen voor de overgang van Klasbord naar
Schoudercom.
Na de zomervakantie zal Klasbord niet meer bij worden gehouden en maken we de overstap naar
Schoudercom.
Om het platform goed in te richten en om te zorgen dat u straks geen informatie mist, hebben we
wel z.s.m. deze gegevens van u nodig.
We vragen u om uw mailadres(sen) door te geven. Deze hebben we nodig voor het
versturen van de uitnodigingen voor het gebruik van SchouderCom.
U kunt dit doen middels het inleveren van ingevulde strook onderaan de Nieuwsbrief. De
gegevens mailen mag ook via:
locatieleider@obs-dordtsetil.nl
PS: Heeft u bovenstaande al gedaan, dan daarvoor bedankt!

Brigadieren
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brigadiersrooster

voor 2019-2020 is klaar. De ouders en leerlingen die als brigadier staan, hebben
het rooster gekregen.
Er zitten nog gaten in het rooster en er is ook nog geen coördinator opgestaan die de rol van Linda
Lohuis gaat overnemen.
Data (tot de kerstvakantie) waarop er geen brigadier zal staan en u dus zelf moet zorgen voor een
veilige oversteek van uw kind(eren):
- 29/8 ochtend
- 3/10 middag
-5/12 ochtend
- 30/8 middag
- 10/10 ochtend
- 12/12 middag
- 5/9 hele dag
- 17/10 hele dag
- 6/9 middag
- 31/10 middag
- 12/9 ochtend
- 14/11 middag
- 13/9 middag
- 21/11 ochtend
- 19/9 middag
- 28/11 hele dag
Op maandag 16 september 2019 is er van 13:15-15:15 uur nog een brigadierscursus ingepland.
Hier kunt u zichzelf voor aanmelden via de locatiedirecteur.
Met een aantal extra volwassen brigadiers hopen we toch te kunnen blijven zorgen voor een veilige
oversteek!

