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Website
Onze vernieuwde website is inmiddels in de lucht.
De gegevens voor dit schooljaar worden de komende tijd verder
aangevuld.
De schoolgids, de kalender en de nieuwsbrieven kunt u al
vinden op onze website, bovenaan bij ‘documenten’.
www.obs-dordtsetil.nl

Inhoud:
- Website
- Informatieavond/
zakelijke ouderavond
- Ouderbijdrage en
schoolreisgeld
- Actie Bruna
- Klasbord
- Inspectiebezoek
- Tevredenheidspeilingen
- Kinderpostzegels
- Gymrooster
- Chromebooks
- Leerlingenraad
- Camera’s rondom
school
- Nieuws uit de
groepen
- Belangrijke data
* Flyer Oktobermaand
Kindermaand
* Bijlage uitslag
peilingen

Denkt u aan de
schoolfotograaf
dinsdag 2
oktober?

Informatieavond/zakelijke ouderavond
We kunnen terugkijken op een goed bezochte avond op maandag
17 september. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren.
De speerpunten die we als school dit schooljaar hebben zijn nader
toegelicht. Deze zijn ook terug te vinden in onze schoolgids.
We zullen u het komende jaar van de vorderingen op de hoogte
houden via de Nieuwsbrief.
Ouderbijdrage en schoolreisgeld
In oktober heeft de ouderraad de eerste incasseringsronde voor de
ouderbijdrage en schoolreisgeld. Dit verloopt allemaal volgens de
door u afgegeven machtiging. Voor 2 kinderen krijgt u een reductie
van 5% en bij 3 kinderen een reductie van 10%.
Wanneer u gebruik maakt van de Participatieregeling, Stichting
Leergeld of wanneer u het zelf overmaakt, verzoeken we u dit
binnenkort te regelen.
Zelf overmaken kan op onderstaand rekeningnummer:
NL 21 RABO 0332334384 t.n.v. Ouderraad obs de Dordtse Til
Wanneer u er voor kiest om de ouderbijdrage voor uw kind of
kinderen niet te betalen, is de ouderraad (in overleg met directie en
MR) gemachtigd om uw kind(eren) uit te sluiten voor bepaalde
activiteiten. Vooraf zal u hier dan van op de hoogte worden gesteld.
Voor onduidelijkheden of voor het maken van betalingsafspraken,
kunt u een afspraak maken met de locatieleider.

Actie Bruna
Tijdens de Kinderboekenweek heeft
Bruna een actie met kassabonnen
bij aankopen van kinderboeken. Wilt
u die bij ons inleveren? Daar kan de
school weer mooie boeken voor
kopen!
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Belangrijke data
 Maandag 1-10:
Schrijver in de klas
(Rian Visser) gr. 5/6
 Dinsdag 2-10:
Schoolfotograaf
 Woensdag 3-10:
Opening
Kinderboekenweek
“Kom erbij!”
 Donderdag 4-10:
- Danslessen door
Adolfo Dooren
gr. 6/7a en 7b/8
- Workshops theater
rondom thema
Kinderboekenweek
gr. 5, 6/7a en 7b/8
 Maandag 8-10:
- Workshop
striptekenen
gr. 7 en 8
- Illustrator op bezoek
(Marja Meijer)
gr. 3 en 4
- MR vergadering
cluster 7

Klasbord
U bent verwijderd uit het account van de vorige groep, wanneer dit
voor u niet meer van toepassing is.
Het is verstandig om u aan te melden voor de algemene account en
de groep(en) van uw kind(eren).
Algemeen:
EXV-N5U
Peuters:
SMY-V9X
Groep 1/2:
ZEC-J4J
Groep 3/4a:
7ZU-RQD
Groep 4b/5:
62V-V6K
Groep 6/7a:
59Y-M66
Groep 7b/8:
99S-ZCX
Graag aanmelden met uw eigen naam en niet onder de naam van
uw kind. Alleen ouders/verzorgers worden geaccepteerd als ‘volger’
van een groep.
Inspectiebezoek: dinsdag 16 oktober
Op dinsdag 16 oktober komt de onderwijsinspectie langs voor ons
vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek. Wel een bijzonder bezoek dit keer.
Aangezien we 3 jaar onder de ondergrens van de inspectie scoorden
met onze eindopbrengsten groep 8 gaat het dit keer om een
zogenaamd ‘risico-onderzoek’. Er wordt onderzoek gedaan naar de
oorzaken van de onvoldoende eindopbrengsten.
We hebben zelf de oorzaken goed in kaart en kunnen dit goed
onderbouwen.
Daarnaast zal de dag verlopen als een regulier kwaliteitsonderzoek
met oog voor het didactisch handelen van de leerkrachten, de kwaliteit
van de zorg, de sociale competenties en de veiligheid.
Met tips en adviezen vanuit dit bezoek kunnen we weer verder met het
verbeteren van ons onderwijs.
Na het bezoek zullen we u op de hoogte brengen van de uitkomsten.

Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling
In juni 2018 hebben de ouders en de leerlingen van groep 5 t/m 8 de
kans gehad om een tevredenheidspeiling in te vullen.
Voor ons een mooi instrument om vanuit ouders en leerlingen terug te
krijgen wat er goed gaat en wat er beter kan.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u de samenvatting van de
resultaten van beide peilingen.
De resultaten worden binnen het team en binnen de mr besproken.
Van daaruit worden er verbeteracties uitgezet.
Hierover later meer!
Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 7 en 8 doen dit jaar weer mee aan de
kinderpostzegelactie. De verkoopboekjes zijn gisteren meegegaan.
We hopen op een geslaagde actie. Veel succes met verkopen!
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Gymrooster 2018-2019
Dinsdag gymrooster 2018-2019: Toestellen
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
11.00 – 11.45
13.15 – 14.00

groep 7b/8
groep 4b/5
groep 3/4a
groep 6/7a

(douchen/wassen na de les)

(douchen/wassen na de les)

Groep 3/4a gymt tot aan de herfstvakantie in het speellokaal
(’s middags)
Donderdag gymrooster 2018-2019: Sport- en spel
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00

groep 4b/5
groep 7b/8
groep 6/7a
groep 3/4a

(douchen/wassen na de les)
(douchen/wassen na de les)

Belangrijke data
 Dinsdag 9-10:
Danslessen door
Ruscha
Kloosterman
gr. 3/4a en 4b/5
 Woensdag 10-10:
Voorstelling Jinky
“Mag ik meedoen?”
Groep 1/2

Groep 3/4a gymt tot aan de herfstvakantie in het speellokaal
(’s middags van 14.30-15.15 uur)

 Donderdag 11-10:
Danslessen door
Adolfo Dooren
gr. 6/7a en 7b/8

Alle leerkrachten zijn bevoegd of hebben dispensatie voor het geven
van gymlessen. Vanwege de dispensatie is er wel bewust voor gekozen
om de toestellessen op de dinsdagen te plannen.

 Vrijdag 12-10:
Voorstelling “Een
vriendin voor opa”
gr. 3 en 4

Inzet chromebooks
De chromebooks zijn inmiddels in gebruik genomen. In groep 6, 7 en 8
worden ze al ingezet bij het geven en verwerken van de lessen
wereldoriëntatie. Onze nieuwe methode “Blink” dekt alle wereld
oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) en is
uitermate geschikt om de chromeboos bij in te zetten.
De leerlingen zijn enthousiast!
Ook de andere groepen hebben de beschikking over de chromebooks
en zijn al aan het proberen bij welke vakken en op welke manier deze
worden ingezet.
Leerlingenraad 2018-2019
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn
inmiddels achter de rug. Er zijn 6 leerlingen uit
groep 6 t/m 8 gekozen om plaats te nemen in de
leerlingenraad.
Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:
- Marrilyn Kuiper (groep 8)
- Jens de Vries (groep 8)
- Luuk Schoenmakers (groep 7b)
- Berjan Walda (groep 7a)
- Kwinten Kuiper (groep 6)
- Gwenn Witvoet (groep 6)
We willen deze kinderen feliciteren met hun plek in
de raad.

 Maandag 15-10:
Informatieavond
voor ouders gr. 8 lln
(Esdal)
 Dinsdag 16-10:
Inspectiebezoek
 Donderdag 18-10:
- Danslessen door
Adolfo Dooren
gr. 6/7a en 7b/8
- Nieuwsbrief 3
- GMR

Camera’s rondom school
De camera’s die in mei rondom de school
zijn geplaatst hebben ervoor gezorgd dat
we voor het eerst in jaren na de
zomervakantie geen ruitschade hadden.
Daar zijn we erg blij mee.
Nog wel wordt er geconstateerd dat er
regelmatig jeugd op het dak zit. Dit zorgt
met regelmaat nog voor lekkages van het
dak.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Het schooljaar 2018-2019 is al weer een paar weken oud en de
kinderen wennen langzaam aan de nieuwe samenstelling van de groep
en de juffen. Het is een grote groep met veel jonge kinderen en dat eist
wel een consequente aanpak. We hebben dan ook de eerste weken
extra veel aandacht besteed aan de regels en hoe je met elkaar om
hoort te gaan. Alle kinderen doen hun best, maar je houden aan regels
is toch wel erg moeilijk!
Het thema wat daarbij hoort is: Een nieuw schooljaar. Daar hoort een
erg leuk verhaal van Riki bij, hij gaat ook voor het eerst naar school en
hij vindt dat heel spannend. Gelukkig zijn er kinderen in de klas die hem
daar bij helpen. De platen bij het verhaal zaten in het verteltheater en
dat was erg interessant.
Bij de eerste weken hoort ook de kennismaking met ons “klasse
vriendje” Pompom, hij woont bij ons in de klas. We hebben een aantal
werkjes over hem gemaakt zoals een mooie kleurplaat, een
vouwwerkje, maar ook hebben de kinderen van groep 2 een portret van
hem gemaakt op de kralenplank en hebben de kinderen van groep 1
een mooi randje van drie kralenkleurtjes voor de foto van Pompom
gemaakt. Natuurlijk hebben we ook gezongen, boeken gelezen, versjes
opgezegd etc. Ja, ja de kinderen in groep 1 en 2 hebben het erg druk op
school.
Vanaf volgende week openen we samen met de andere kinderen van
de school de Kinderboekenweek. Het gaat dan over vriendschap en het
heeft als thema: Kom erbij! In deze periode gaan we weer leuke dingen
maken en doen.

Nieuws uit de Voorschool
We hebben alweer een aantal leuke, maar drukke weken achter ons.
Na de vakantie zijn er weer 4 nieuwe peuters bijgekomen, tw:
Bas Prummel, Esmee Muter, Yfke Jansen en Joey Hoving.
Welkom allemaal, we hopen dat jullie heel veel plezier bij ons gaan
hebben.
Na de vakantie zijn we ook begonnen aan het thema Welkom Puk. We
hebben boekjes gelezen over de eerste dag op de voorschool en hoe
we alles samen op moeten ruimen. Waar de speelhoeken zijn en dat het
speelgoed in de hoeken blijft waar het hoort. Ook hebben we nog een
spiegel geknutseld en liedjes hierover geleerd en gezongen
Nu is het thema Herfst aan de beurt. We hebben de groep mooi
ingericht met een herfstwinkel, waar allerlei herfstvruchten zoals: eikels,
kastanjes, beukennootjes en dennenappels gekocht en verkocht kunnen
worden. De eerste ouderbijeenkomst is ook in de planning en verder
gaan we nog leuke liedjes zingen, knutselen en lezen over de herfst.
Groetjes,
Alle peuters, Puk, Juf Lammie en Juf Brenda
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