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Positief Gedrag (PBS)
De afgelopen weken zijn we druk bezig met geven van lessen
in goed gedrag. In deze lessen laat de leerkracht eerst het
goede voorbeeld zien en bespreekt dit met de kinderen,
vervolgens laat de leerkracht zien hoe het niet moet en ook dit
wordt besproken om daarna weer af te sluiten met het goede
voorbeeld. Wanneer de regels besproken zijn mogen enkele
kinderen ook laten zien hoe het hoort. Elke week komt er een
andere centrale ruimte in school aan bod.
In de week van 10 april zijn wij bezig geweest met de
kapstokken en in de week van 18 april lessen over hoe je, je gedraagt op de gang. Na de meivakantie
sluit de les aan op de opening van het nieuwe schoolplein en gaan wij onze lessen geven rond het
schoolplein.
Schoolvoetbal Tjotter
De afgelopen 2 weken zijn de groepen 8 weer druk bezig geweest met het schoolvoetbaltoernooi. Er werd
gestreden tegen de andere scholen van Lelystad. De Tjotter jongens en meiden hadden wisselende
successen maar vooral veel plezier. In de voorrondes kwamen de meiden helaas niet tot een
overwinning. Als nummer 6 ging men door naar de vervolgrondes. In deze ronde werd er gestreden
tegen alle andere nummers 6. Er werd al snel duidelijk dat de voorrondes een beduidend zwaardere
poule was. Er werd nu namelijk 2 keer gewonnen (1-0 en 3-0). Vooral het teamgevoel was erg te merken
op de 2e avond, klasse. De jongens hadden een betere voorronde. Er werd 1 keer gewonnen, 1 keer
verloren en ook 1 keer gelijkgespeeld (de gelijkmaker door de driesprong kwam pas in de laatste paar
secondes). Echter ging men op doelsaldo door als nummer 2 in de poule. Dinsdagavond werd de finale
ronde gespeeld. Tegen allemaal scholen die ook 1e of 2e werden kon men een puntje pakken tegen de
Boeier. De overige wedstrijden werden helaas wel verloren. Ook de jongens kunnen terugkijken op een
geslaagd toernooi met enorm veel plezier! Wij bedanken de ouders voor hun inzet als coaches, zonder
jullie kunnen dit soort toernooien niet gedaan worden. Meester Jorn
Het schoolplein gaat op de schop!
In de vorige Tjotter info hebben wij er al iets over
geschreven. In de meivakantie is het eindelijk zo ver,
het schoolplein wordt verbouwd! We (directie,
meester Jorn en de gemeente) zijn een jaar lang
bezig geweest om een plan te maken voor het
schoolplein. De leerlingenraad heeft mee helpen
denken (in samenwerking met de klassen). We
hebben in Yalp een goede partner gevonden. Zij
zullen een free-run parcours neer gaan zetten tussen
het schuurtje en het grote klimtoestel in. De basket
zal worden verplaatst op het schoolplein. Tevens gaat
de groenstrook aan de kant van het bankje bij het
schoolplein getrokken worden. Hierdoor zullen er wat bomen en wat groen op het schoolplein komen.
Maar zal er vooral wat meer ruimte komen voor de kinderen om te bewegen. Naast deze mooie
verbeteringen zijn we ook druk bezig met het PBS op het schoolplein. Naast de rode en groene stippen
zullen we bezig gaan met speciale lessen. Meester Jorn gaat, als het weer dit toelaat, de maandag na de
vakantie op het schoolplein gym geven. Kinderen zullen gebruik maken van het nieuwe toestel en ook

een aantal succes spelletjes doen op het speelplein. In de laatste week van de vakantie zal er een bericht
via Digiduif komen om de les te bevestigen (of af te zeggen).

Bag2school.
De opbrengst van de actie Bag2School is deze ronde een succes. Er is voor 630 kilo
aan kleding binnengekomen wat goed is voor € 189.00. De opbrengst zal door de
Ouder Vereniging gebruikt worden voor extra’s voor de leerlingen.
Ouderbijdrage,
Onlangs heeft een aantal ouders / verzorgers een herinnering voor het betalen van de ouderbijdrage door
de brievenbus gehad. Helaas is er nog steeds een groot aantal van deze ouders / verzorgers die nog geen
betaling hebben gedaan. Enkele ouders / verzorgers kunnen het niet betalen.
Echter een groot aantal ouders / verzorgers wil het niet betalen.
Aan de ouders / verzorgers die het niet willen betalen stellen wij, als Oudervereniging, de vraag:
Vindt u het belangrijk dat uw kind op school naast het reguliere onderwijs ook deel neemt aan;
sporten in de vorm van een sportdag, spelletjes dag of een toernooi zoals het
schoolvoetbaltoernooi?
cultureel onderwijs, zoals het project Culturele Haven, voorstellingen / optredens in de Kubus,
bezoek Anne Frank huis?
ontspanning zoals de koningsspelen, playbackshow?
het grote Sinterklaasfeest?
het afscheidsfeest en de musical voor groep 8?
Waarschijnlijk vindt u het belangrijk en leuk dat uw kind een aantal van deze activiteiten aangeboden
krijgt. Dit kan alleen als er ouderbijdrage wordt betaald. Want deze activiteiten worden niet door school
betaald omdat school hier geen geld voor krijgt.
Betaalt u geen ouderbijdrage dan moet een andere ouder deze activiteiten voor uw kind financieren en
als oudervereniging zullen wij moeten gaan nadenken voor het komende jaar welke activiteiten we gaan
schrappen. Want alle activiteiten kosten geld en zonder ouderbijdrage hebben wij geen geld hiervoor.
Wij vragen de ouders / verzorgers die een herinneringsbrief hebben gehad en niet willen betalen om nog
een keer goed het wel of niet betalen van de ouderbijdrage te overwegen.
U kunt de ouderbijdrage alsnog overmaken op IBAN NL53INGB0000337790 t.n.v. Oudervereniging
OBS de Tjotter o.v.v. “Ouderbijdrage de Tjotter” en de naam/namen van uw kind(eren) op de
Tjotter (33 euro voor 1 kind, 61 euro voor 2 kinderen en 84 euro voor 3 kinderen)
De Oudervereniging OBS de Tjotter
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Heeft u ook al de ouderbijdrage betaald?
Data bijeenkomsten Ouder Vereniging (OV)
Dinsdag 16 mei 2017
Donderdag 22 juni 2017l
De vergaderingen zijn op school en starten altijd om 19.30 uur.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotter info dan horen wij het graag,
Mede namens het team wensen wij u alvast een fijne meivakantie.
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg en Folkert Kool

