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‘Samen het beste uit jezelf halen’

12 april
13 april
14 t/m 17 april
18, 19 en 20 april
21 april
24 april t/m 5 mei

KIKA kraampje in de hal van de school.
Studiemiddag. Alle kinderen zijn vanaf 12 uur vrij
Goede vrijdag, eerste en tweede paasdag
Cito eindtoets groep 8
Koningsontbijt en vossenjacht. Deze dag is er een
continurooster. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij
Meivakantie

Personeel.
De Tjotter heeft afscheid genomen van juf Sabine. Na zich vele jaren ingezet te
hebben voor de Tjotter heeft juf Sabine de keuze gemaakt in het zuiden van ons
land te gaan werken. Wij bedanken juf Sabine voor wat zij voor de school gedaan
heeft en wensen haar veel succes in de toekomt toe!
Meester Mathijs zal, op medisch advies, na de meivakantie op de dinsdagen nog
even niet op school aan het werk zijn.
meivakantie.
Het Sportbedrijf Lelystad heeft in de vakanties vaak leuke activiteiten voor de leerlingen. Kijk voor
vakantiesport activiteiten op onze website http://www.obs-de-tjotter.nl/aanbod-lelykracht/.
Opening schoolplein
In de meivakantie is het eindelijk zo ver! Het schoolplein “gaat voor een deel op de schop” en na de
meivakantie gaan wij samen het nieuwe free-run parcours feestelijke openen. U ontvangt daarover nog
nader bericht.
Leerlingenraad.
Een keer in de zes weken komt de leerlingenraad bij elkaar om met elkaar te praten over de school. De
leerlingenraad praat met en namens de klas. De leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen per groep (uit
de groepen 5 t/m 8) en vertegenwoordigen dus hun eigen groep.
De leerlingenraad de afgelopen tijd gesproken over:
Veiligheid en school. Het was niet voor iedereen duidelijk wie er op de
Tjotter contactpersoon is. In de hallen van de school hangt nu een poster
met daarop hun naam. Wanneer er iets is waar je als leerling over wil
praten dan kan je bij juf Odilia en juf Michelle terecht.
Netheid op de toiletten. Hoe krijgen wij het samen voor elkaar dat de
toiletten schoner blijven? Daar zijn afspraken voor nodig, die maken wij
samen met de groepen. Inmiddels zijn de toiletten voorzien van
luchtverfrissers, nieuwe handdoekautomaten, zeepautomaten en
toiletrolhouders.
Fietsen in de rekken. Hoe zorgen wij er voor dat de fietsen van de leerlingen in de rekken worden
gezet en niet tegen de gevel?
Tijdens de leerlingenraad spreken wij over actuele onderwerpen en zoeken met elkaar naar mogelijke
oplossingen. Kortom tijdens dit overleg staan er veel punten op de agenda waarover leerlingen
kunnen meepraten. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen meedenken en praten om
samen de kwaliteit te verbeteren!

CITO eindtoets.
Jaarlijks wordt landelijk de CITO eindtoets afgenomen bij de leerlingen van de
groepen acht. Altijd weer een spannend moment. De afname van de toets is
op dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april (tijdens de ochtenden). Het is
belangrijk dat de leerlingen zich tijdens de afname goed kunnen concentreren.
Wij vragen aan iedereen in de school om daar rekening mee te houden door zo
stil mogelijk te zijn.
Fietsen en stepjes:
Om het voor de school netjes en overzichtelijk te houden plaatsen de leerlingen hun fiets in de daarvoor
bestemde fietsenrekken. De komende tijd gaan, op toerbeurt, leerlingen uit verschillende groepen daar
op letten. Dus geen fietsen van leerlingen tegen de gevel van het gebouw. Voor aangepast vervoer
maakt de school na overleg een uitzondering.
Af en toe komen er toch nog leerlingen op hun stepje naar school. Op school hebben wij helaas geen
ruimte om de stepjes veilig te parkeren. Wij hebben met elkaar afgesproken dat de stepjes thuis blijven
om overlast op gangen en in de hallen te voorkomen.
Tjotterbios
Op 10 februari was er de jaarlijkse Tjotterbios. De leerlingen bezochten één van de 11 films onder het
genot van popcorn en wat te drinken. Er is met de bios rond de € 175,00 opgehaald! Dit geld zal worden
besteed aan nieuwe instrumenten voor de school.
Voortgang PBS.
De leerlingen en leerkrachten zijn volop bezig met het belonen van goed gedrag. De eerst
schoolbeloningen zijn al binnen en wij hebben dat kunnen vieren met een speelgoedmiddag en extra
buitenspeeltijd. Leerlingen mochten op dinsdagmiddag 21 maart hun speelgoed mee naar school nemen
om daar het laatste uur mee te spelen. Het was een gezellige middag.
Op het bord op de gang beneden kunt u de beloningsvoortgang van alle groepen volgen! Op naar de
volgende schoolbeloning!
Op de studiedag van woensdag 29 maart, hebben de teamleden van de Tjotter verder gesproken over
het vervolg van PBS.
Jumbo Spaaractie
In oktober hebben wij meegedaan aan de Jumbo
spaaractie. Klanten van de Jumbo kregen spaarpunten
veel ouders hebben die punten aan een school konden
geven.
Wij hebben van deze punten het winkelspeelhuisje en
Knex kunnen aanschaffen. Het winkelspeelhuisje komt
in beide groepen 1 / 2 te staan.
Op de foto ziet u dat de kinderen al enthousiast aan
het spelen zijn in het winkeltje.
De Knex komt in de middenbouw klassen.

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.
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg en Folkert Kool

