Tjotter ouderinfo 10
Schooljaar 2015-2016
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Maandag 25 april tot en met 6 mei
Donderdag 12 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 t/m 20 mei
Vrijdag 27 mei

Meivakantie
Ouder thema-avond 19.30 – 21.00 uur
2e pinksterdag alle leerlingen vrij
Avond vierdaagse
Voorstelling groep 5 en groep 7

Team
Na de meivakantie zal Astrid niet volledig op de Tjotter zijn. Zij gaat op de Regenboog het
team tot de zomervakantie ondersteunen. Eefje zal een dag extra gaan werken om een
en ander op te vangen. Vanuit het bestuur is de nodige medewerking om deze
constructie goed te laten verlopen. De ontwikkeling van de Tjotter mag er namelijk niet
onder lijden.
Mian
Maandagmiddag heeft een leerling van onze school uit groep 1/2 B een ernstig ongeluk gehad. De kinderen
uit deze groep hebben al iets moois voor hem gemaakt om boven zijn bed in het ziekenhuis te kunnen
hangen. Ouders hebben een stukje voor de Tjotterinfo geschreven, zodat iedereen op de hoogte is
aangezien er verschillende verhalen de ronde deden.
Beste ouders,
Mian is maandag zwaar gewond geraakt bij een ongeval bij ons in de straat. Hij is toen met traumaheli naar
het vu gebracht nu ligt hij op de ic.
Hij heeft een schedelbasisfractuur over de gehele basis en meerdere breuken in z'n achterhoofd.
Zoals het er nu naar uit ziet is de enige blijvende schade daaraan een doof linker oor.
Verder heeft hij een breuk in z'n linker voet
Z'n toestand is nog niet helemaal stabiel maar wel aan de betere hand.
Hij wordt nog in slaap gehouden en beademd. Dit is nodig voor z'n herstel van het hoofd, maar ook voor z'n
longen omdat deze gekneusd zijn.
Hij is al meerdere malen wel wakker geweest en dan reageert hij heel adequaat. Wat een zeer goed teken is.
We zouden het zeer waarderen als niet iedereen om info gaat vragen, we willen er erg graag zijn voor ons
mannetje en onze andere 3 kinderen. Bindi en Nimke zijn zeer geschrokken maar zijn al wel bij hun broertje
geweest, iets wat ze erg graag wilde, en ze ook wat rust gaf.
Misschien zijn er mensen die een kaartje willen sturen
Dat is natuurlijk goed,
Adres is:
Vumc
Mian Snijdelaar 7B Kinder IC
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Coöperatieve werkvormen
Juf Laura en Eefje hebben bijna hun master Leren en Innoveren afgerond. Voor de master hebben zij dit
schooljaar een innovatie op de Tjotter neergezet. Samen met het team is gekozen om het coöperatief werken
te versterken. Hiervoor hebben de leraren tijdens de lessen werkvormen ingezet waardoor de leerlingen
samen gingen werken om de leerstof eigen te maken. Alle leerlingen in de groepjes die veelal uit twee of vier
leerlingen bestaan hebben hierbij een gelijke inbreng en een evenredige rol. Door coöperatief te werken
wordt gewerkt aan 21e eeuw vaardigheden en worden de leerlingen voorbereid op de toekomst. Zowel de
leraren als de leerlingen hebben de innovatie als prettig ervaren. De leerlingen ervaren dat zij op een speelse
manier de lesstof eigen maken en de leraren voelden een grotere betrokkenheid van de leerlingen. Een

innovatie die door de positieve ervaringen voorgezet gaat worden. Inmiddels hebben de leraren een bak
gekregen met alle werkvormen en worden zij dagelijks toegepast in de lessen.
Nieuwe schoolbieb “Schoolwise”
In de afgelopen periode zijn wij mede dankzij onze enthousiaste biebouders de samenwerking aangegaan
met de Flevomeer bibliotheek. Door deze samenwerking wordt de schoolbibliotheek vernieuwd. De leerlingen
krijgen (behouden) een lidmaatschap waarbij zij op school en in de bibliotheek boeken kunnen zoeken, lenen
en reserveren. Ook wordt onze collectie aangepast en aangevuld met boeken van de bibliotheek en kunnen
wij door het leesgedrag van de leerlingen te analyseren boeken lenen die passen bij de interesses van de
leerlingen. In de komende maanden worden de boeken gescreend en in een digitaal systeem gezet om
klaar te maken voor gebruik. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.
Bag 2 School
Wij hebben met elkaar 620 kilo kleding ingezameld. De school heeft hiervoor 180 euro mogen ontvangen. Dit
geld zal gebruikt gaan worden voor de schoolbibliotheek.
Koningsspelen en sponsorloop
Vrijdag 22 april was het zover en hadden wij onze jaarlijkse koningspelendag. De kinderen zijn deze dag
gestart met een heus koningsontbijt. Na het ontbijt hebben de groepen hun sponsorloop gedaan en is er een
speurtocht door de wijk geweest.
Wij willen iedereen bedanken die op deze dag hebben geholpen om van deze dag een succes te maken.
De sponsorloop heeft een bedrag van 3080,- euro opgeleverd. Na de vakantie zullen we de prijzen voor de
sponsors uitdelen. Op de website; team westover voor Youri Duchenne Heroes kunt u zien meer informatie
lezen over ons goede doel.
SKL en Happy Faces
Binnen de school zijn er vanaf mei twee opvangorganisaties in de school. SKL verzorgt de voorschoolse-,
tussentijdse- en de naschoolse opvang. Happy faces zal zich alleen richten op voor- en naschoolse opvang.
Beide organisaties zitten in het gebouwdeel van de Schakel.
Eindcito groep 8
Groep 8 heeft afgelopen dagen heel hard aan hun eindcito toets gewerkt. De kinderen vonden het heel
spannend, maar ook heel leuk. De meeste kinderen waren enthousiast over hun toets en vonden het leuk om
te doen. Alle toetsen zijn nu opgestuurd en nu is het wachten op de uitslag….
Vanuit de Oudervereniging
Stand van de ouderbijdrage
Wij streven naar 100% ouderbijdrage betaling, zoals u ziet zitten wij daar nog niet op. Mocht u
de vrijwillige bijdrage nog niet betaald hebben en dit wel willen doen dan kunt u het bedrag
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. Heeft u 1 kind op school dan is de bijdrage vastgesteld op €
33,00 voor 2 ,3 of 4 kinderen betaald u respectievelijk € 61,00 , € 89,00 of € € 104,00 Van het geld verzorgt de
OV allerlei leuke activiteiten op school waar de school zelf niet aan kan bijdragen.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan hoor ik dit graag.
Mede namens het team,
Hartelijke groet en een hele fijne meivakantie,
Astrid Ruijtenberg

