Tjotter ouderinfo 2
Schooljaar 2016-2017
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Maandag 26 september t/m 28 september
Donderdag 29 september
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 14 oktober

Kamp groep 6
Groep 6 vrij
Alle leerlingen om 12 uur vrij
Alle leerlingen vrij
Spelletjesdag groep 1 t/m 4
Alle leerlingen vrij

Schoolreisje groep 1/2: Julianatoren
Op Vrijdag 16 September was het eindelijk zover.
Met een bus vol enthousiaste kleuters en ouders
gingen wij op weg naar Apeldoorn. Daar
aangekomen konden wij al snel naar binnen om
met ons eigen groepje in allerlei attracties te
gaan. Tussendoor konden de kinderen hun tien
uurtje nuttigen en ‘s middags was er een patatje,
drinken en een lekker ijsje. Tegen half vier gingen
wij op weg naar Lelystad met een bus vermoeide
ouders en kinderen. Al met al een super dag, met
heerlijk weer en tevreden kinderen

Schoolreisje groep 3 / 4: Spelerij/Uitvinderij

We zijn op schoolreisje naar de Spelerij in Dieren geweest.
Het was heel leuk, we waren samen met groep 3 en 4.
Je kon in heel vies water met bootjes spelen
Dat was leuk heel leuk
het was leuk dat we de minions in de bus mochten kijken
Wij hebben zin om weer op schoolreisje te gaan
je kon broodjes zelf maaken, dat was heel leuk
je mogt zelf weten wat je wouw doen
we mochten lekker spelen
wat was er jammer?
er was geen schommel.
je mocht niet in de uitvinderij, pas als je 10 bent en dat zijn wij niet
groetjes Isa en Yfke uit groep 4

Mr/OV jaarvergadering
In de bijlage vindt u de agenda van de jaarvergadering van de ov en de mr. De mr sluit aan
wanneer er meer dan 15 aanwezigen zullen zijn. U kunt zich opgeven op het email adres van de
mr.tjotter@stichtingschool.nl

DigiDuif:
Op dit moment hebben 84% van de ouders zich geactiveerd voor DigiDuif.
Omdat wij ook nog niet alles weten en veel dingen niet hetzelfde werken als op
Basischoolnet krijgt het team op woensdag 5 oktober een extra uitleg. Heeft u
als ouder vragen dan kunt u zich richten tot vragen@digiduif.nl.
Djembe – workshop
De workshop start op dinsdag 4 oktober. De eerste groep begint van 15.30 tot 16.30 en de tweede
groep van 16.30 tot 17.30. De indeling wordt nog gemaakt. Wanneer wij de offerte hebben kunnen
wij de kosten bekend maken. Wij vragen u bij de start van de workshop te betalen.
Gevonden voorwerpen
In de middenruimte beneden liggen verschillende dozen met gevonden
voorwerpen van het afgelopen schooljaar. Mocht u iets kwijt zijn dan graag
even daar tussen kijken. Op maandag 3 oktober zullen wij de kleding
klaarleggen voor de Bags 2 School actie.
Stepje/ Spacescooters e.d.
Iedere ochtend trachten wij om de schuur open te zetten voor de stepjes/ Space scooters e.d.
Wegens beperkte opslagruimte in school en de waardevolle spullen in de schuur willen wij geen
stepjes e.d. meer verzamelen in de schuur. Omdat er ook niet op het plein gestept kan worden
kunnen de stepjes op slot in de fietsenrekken of helemaal niet meer meegenomen worden naar
school.
Jumbo spaaractie
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo sparen voor onze school. Bij elke besteding van
€ 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw
keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen
kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Als spaardoel
hebben we het volgende gekozen:

Knex

verkleedrek

winkelspeelhuisje

Op de pagina www.jumbosparenvoorjeschool.nl/provincies/ kunt u onze school opzoeken. Op
deze pagina kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen, door de code die op
de spaarpunt staat in te voeren op de site. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren op
school. In de hal van de school staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen
laten.

Woensdag 12 oktober is de jaarlijkse boekenmarkt.
Heeft u nog oude boeken, gooi ze niet weg, maar lever ze in
op school.
Beneden in de hal staan dozen waar u de boeken voor de
boekenmarkt in kan doen.
Zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen zijn
welkom.
De opbrengst van de boekenmarkt gaan we gebruiken voor
de aanschaf van nieuwe boeken voor de bibliotheek op
school.

O.B.S. de Tjotter
Kennemerland 19
8245 ER Lelystad
tel. 0320 - 250153

www.obs-de-tjotter.nl

Agenda jaarvergadering 27 september 2016
OV en MR OBS de Tjotter
locatie: O.B.S. de Tjotter
Start vergadering: 20.00 uur
Welkom vanaf 19.45

Agenda Oudervereniging
 Opening
 Mededelingen
 Toelichting secretarieel jaarverslag (2015-2016)
 Financieel jaarverslag (2015-2016)
 Benoeming en overdracht nieuwe bestuursleden
(voorzitter en secretaris)
 Vaststellen begroting (2016-2017)
 Rondvraag

Korte pauze, MR neemt het hierna over
Agenda MR (bij minimaal 15 aanmeldingen)




Opening
Jaarverslag (2015-2016)
Rondvraag

