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Inspectiebezoek: dinsdag 16 oktober
Op dinsdag 16 oktober is de onderwijsinspectie geweest voor ons
vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek.
Er gaat nu verslaglegging gemaakt worden door de inspectie waar
we nog op kunnen reageren en evt. bezwaar op kunnen maken.
Na het vaststellen van het verslag ligt er een oordeel en zullen we
deze met u delen.
We houden u op de hoogte!
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Via deze weg
willen de Bart en
Lotte Karstenberg
bedanken voor de
pompoenen die
we nu ter
decoratie in de
gang hebben op
school!
Het ziet er erg
mooi uit.

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
. oktober heeft de ouderraad de eerste incasseringsronde voor de
In
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.
Schoonmaakavond groep 4b/5 en 6/7a
Dit jaar kiezen we er voor om het schoonmaken van de school over
meerdere avonden te verdelen. De groepen worden om beurten
schoongemaakt.
Alleen de ouders van de desbetreffende groepen worden
uitgenodigd voor de schoonmaakavond van de klas van hun
kind/kinderen.
Voor groep 4b/5 en 6/7a is de schoonmaakavond gepland op
woensdag 31 oktober.
Wij kunnen het vele materiaal niet alleen schoonmaken en doen
daarom ook een beroep op uw hulp. We hopen dan ook dat u zich
op wilt geven via het opgavenstrookje dat bij deze nieuwsbrief is
gevoegd.
De stelling : “Vele handen maken licht werk”, is wat dit betreft
helemaal waar.
Als u komt helpen, wilt u dan een emmer en “poetsdoeken”
meenemen en als u dicht bij school woont ook uw stofzuiger?
We beginnen om 18.30 uur en stoppen om 21.00 uur.
Wij zorgen voor koffie/thee/koekjes, zodat het ook nog een
gezellige avond kan worden!
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Belangrijke data
 Zaterdag 20 t/m
zondag 28-10:
Herfstvakantie
 Maandag 29-10:
- Luizencontrole
- Lessen
brandveiligheid +
ontruiming
 Dinsdag 30-10:
- Danslessen
groep 3/4 en 4/5
- Studiemiddag
alle leerlingen
’s middags vrij
 Woensdag 31-10:
- Dansles groep
1/2 (ook op 7-11
en 13-11)
- MRT screening
groep 4
-Schoonmaakavond groep 4b/5
en 6/7a
 Dinsdag 6-11:
Fietskeuring groep
3 t/m 8

Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling
De leerlingen van de leerlingenraad hebben zich tijdens de eerste
vergadering gebogen over de uitkomsten van de
leerlingtevredenheidspeiling.
Ze gaan daar binnenkort nog verder naar kijken en komen dan met tips
en adviezen om de leerlingtevredenheid te verhogen.
We zijn erg benieuwd naar hun mening en inbreng!
Als team en mr zijn/gaan we aan de slag met de uitkomsten van de
oudertevredenheidspeiling. Samen halen we hier actiepunten uit.
Wanneer we deze helder hebben zullen we dat met u delen.
Hippo fun & speeldagen
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober van 10.00 uur tot 17.00
uur vindt de 6de editie van Hippo plaats in het Fletcher Hotel – Emmen
Hippo, the place to be in de herfstvakantie!
Hippo heeft elke dag een ander programma, mede mogelijk gemaakt
door diverse partners: kijk onder evenementen op onze Facebook
pagina (www.facebook.com/HippoFun) wat er per dag te doen is. Zo
zijn er in samenwerking met diverse partners en diverse verenigingen
uit Emmen en omgeving enorm leuke activiteiten o.a. voetbalclinics,
een dansclinic en nog veel meer!
Verder kunnen de kinderen zich urenlang vermaken op de
springkussens, er zijn allerlei soorten speelactiviteiten, kinderdisco’s,
een ballenbak en noem maar op! Graag willen wij dit evenement bij
jullie onder de aandacht brengen aangezien het een leuke combinatie is
van sport en spel.
De reguliere entree bedraagt €7,00. Op diverse plekken zijn flyers te
vinden waarmee de entreeprijs €5,00 bedraagt. Deze flyers zijn te
vinden bij alle Jumbo supermarkten in Emmen, De Wielerdieler en bij
de McDonald’s Emmen.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust
contact met ons op via 0591 642002 en vraag naar Tara of Michelle.
Met vriendelijke groet,
Team Fletcher Hotel – Emmen!

 Donderdag 8-11:
Nationaal
Schoolontbijt
 Zondag 11-11:
Sint-Maarten
(zaterdag lopen)
 Maandag 12-11:
Coachingslessen
muziek
 Maandag 19-11:
MR/OR/Team
vergadering
 Donderdag 22-11:
Nieuwsbrief 4

Fietskeuring 3 t/m 8: dinsdag 6 november
Op dinsdagmorgen 6 november komen de vrijwilligers van VVN de
fietskeuring doen. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 dienen deze ochtend
de fiets mee naar school te nemen.
Speciale aandacht wordt gegeven aan de verlichting.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Afgelopen maand stond in het teken van de Kinderboekenweek met als
thema “Kom erbij/Vriendschap”. De opening was op 3 oktober,
gezamenlijk met alle kinderen van school, we hebben toen met zijn allen
buiten een vriendenketting/-web gemaakt. Op 4 oktober mochten alle
kinderen i.v.m. dierendag een dierenvriendje/-knuffel meenemen en is
het boek “Kleine Pinguïn is zijn knuffel kwijt” voorgelezen.
Deze week is de laatste week dat we over dit thema werken. We
hebben leuke kringgesprekken over vriendschap gehad en meerdere
boeken over het thema voorgelezen,
Wil je mijn vriendje zijn?, Mag ik meedoen? e.a. Over het laatst
genoemde boek hebben we weer een prachtige voorstelling gezien van
Jinky’s Mik Mak, de kinderen hebben veel gelachen en volop genoten.
Natuurlijk hebben we ook over dit thema nieuwe liedjes geleerd o.a.
over Pompom (ons klassen vriendje) in de Herfst, Vriendenslinger en
We maken een kringetje. We hebben ook met 2 vriendjes steeds 2
dezelfde muziekinstrumenten bij elkaar gezocht, door goed naar elkaar
te luisteren met welk instrument er geluid werd gemaakt. We hebben de
letter V van vriendschap, vriend/vriendin enz. geleerd en ook mooie
werkjes gemaakt bijv. verf jezelf en je vriendje/vriendinnetje of je
knuffel(dier), met zijn tweeën een dobbelsteenspel spelen om zo snel
mogelijk bij je vriendjes proberen te komen, in de poppenhoek spelen
met je vriendjes en Jip en Janneke tamponeren. Ook hebben we met
onze eigen groep een vriendenketting/-web gemaakt en hebben we
m.b.v. dierenplaatjes (van Leefstijl) door dierengeluiden te maken onze
dierenvriendjes opgezocht en nog veel meer.
Dit is de laatste week dat we over dit thema werken en na de
herfstvakantie gaan we aan de slag met onze lampionnen.
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Opgavenstrook
schoonmaakavond

Opgave voor de SCHOONMAAKAVOND van groep 4b/5 en groep 6/7a op woensdag 31 oktober
(alleen bestemd voor de ouders met leerlingen in deze groepen)
De ouder(s) van ……………………………………………………….. uit
groep(en)………………kom(t)en helpen schoonmaken op woensdag 31 oktober.

Graag uiterlijk maandag 29 oktober inleveren!

