Tjotter ouderinfo 1
Schooljaar 2018-2019
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 7 september

Vanaf maandag 10 sept. t/m 28 sept.
Vrijdag 14 september
Maandag 17 september
Woensdag 19 sept t/m vrijdag 21 sept.
Maandag 24 sept. t/m 26 sept.
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 sept. t/m 27 september
Donderdag 27 september
Vrijdag 28 september

15:15 uur tot 16:45 uur nieuw schooljaar
startreceptie.
16:30 uur – 17:00 uur gr. 3 en gr. 8 oudermiddag
Startgesprekken met de groepsleerkracht
Dansproject met de hele school. Rond 14:30 uur
uitvoering voor de ouders.
Alle leerlingen vanaf 12 uur vrij
Kamp groep 6
Kamp groep 7
OV/MR jaarvergadering. Iedere ouder is welkom.
Kamp groep 5
Groep 7 leerlingen vrij
Groep 5 leerlingen vrij

Team
In de zomervakantie is juf Birgitte voor ons toch nog onverwachts overleden. Wij
verliezen met juf Birgitte een lieve, toegewijde en goede leerkracht. In de gang
voor het speellokaal hebben we een tafel staan waar tot en met vrijdag 7
september iedereen nog een kaartje of iets in een boekje kan schrijven voor de
nabestaanden.
Juf Mirella en juf Margriet zijn dit schooljaar enthousiast gestart met de derde kleutergroep.
Juf Andrea is vrijdag 7 september afwezig. Er zal een invalleerkracht voor de groep staan. Juf Andrea volgt
deze dag een training tot taal/leescoördinator.
Start van het schooljaar
Wij hebben met elkaar een goede start van het schooljaar gemaakt. De meeste kinderen hadden weer zin
om naar school te gaan. De eerste weken staan in het teken van de groepsvorming. In iedere groep worden
afspraken gemaakt die voor een ieder belangrijk zijn om zich prettig te voelen in de groep. Vanaf volgende
week zijn de startgesprekken gepland, waarbij u in gesprek met de leerkracht gaat. Tijdens dit gesprek
wordt besproken wat uw kind nodig heeft om goed tot leren te komen en zich prettig te voelen in de groep.
Ook kunt u tijdens dit gesprek aangeven hoe u het liefst op de hoogte gehouden wil worden over de
ontwikkeling van uw kind en hoe vaak u contact zou willen hebben. De leerkracht zal aangeven in hoeverre
hierin tegemoet gekomen kan worden.
PBS
Als team hebben we op donderdag 30 augustus een PBS studiemoment
gehad en zijn er met elkaar nieuwe ontwikkelteams gevormd. De
visualisaties van de gedragsverwachtingen die binnen de school hingen
worden op dit moment vervangen. Ze worden op een stevigere
ondergrond gedrukt, zodat het er verzorgder uit zal zien wanneer ze weer
in de school hangen.
Op donderdag 8 november is er een ouderthema-avond PBS, waarbij we u
natuurlijk weer allemaal verwachten!

Gevonden voorwerpen
We hebben van voor de zomervakantie nog veel gevonden voorwerpen over. Wij zullen
dit vrijdagmiddag tijdens de startreceptie op de vensterbank in het speellokaal
uitleggen. Maandag 10 september gaat alles in de Bag2School en gaat het naar een
goed doel.
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas- en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
2019
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus

Studiedagen/ werkmiddagen 2018-2019
Maandag 17 september
Vrijdag 5 oktober
Dinsdag 16 oktober
Maandag 5 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 21 december
Woensdag 9 januari
Vrijdag 18 januari
Maandag 11 februari
Vrijdag 15 februari
Donderdag 21 maart
Woensdag 29 mei
Maandag 3 juni
Vrijdag 7 juni
Vrijdag 28 juni
Vrijdag 12 juli

Werkmiddag lln vanaf 12 uur vrij
Studiedag lln hele dag vrij
Werkmiddag lln vanaf 12 uur vrij
Studiedag lln hele dag vrij
Werkmiddag lln vanaf 12 uur vrij
Lln vanaf 12 uur vrij (start kerstvak.)
Studiedag lln hele dag vrij
Studiemiddag lln vanaf 12 uur vrij
Werkmiddag lln vanaf 12 uur vrij
Werkmiddag lln vanaf 12 uur vrij (start
voorjaarsvak.)
Studiedag lln hele dag vrij
Studiedag lln hele dag vrij
Studiedag lln hele dag vrij
Werkmiddag lln vanaf 12 uur vrij
Studiedag lln hele dag vrij
lln vanaf 12 uur vrij (start zomervakantie)

DigiDuif  Social Schools 3.0
Binnenkort komt de nieuwe DigiDUIF app er aan! Deze gaat “Social Schools 3.0” heten en bevat de
volgende nieuwe mogelijkheden:
* Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje.
* Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school.
* Groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van uw kind op 1
plek.
WAT MOET IK DOEN?
Voorlopig niets!
* Zodra de school de nieuwe app gaat gebruiken ontvangt u een melding in de oude app en/of op de
computer met een link naar de nieuwe (web)app.
* Tot die tijd gebruik je gewoon nog de DigiDUIF app.
* Inloggen in de nieuwe app kan met je bestaande account!
Door deze overstap zullen we de jaaragenda nog niet volledig in DigiDuif invoeren. De agenda zal wel
helemaal in de omgeving van Social Schools straks ingevuld zijn.

Wil je meepraten op school? Dit kan in de medezeggenschapsraad!
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen plaatsnemen in
de MR. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het
beleid van de Tjotter. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten
van de school. Zij vergaderen ongeveer één keer in de zes weken over
allerlei verschillende zaken. De vergaderdata zijn altijd in overleg.
Als MR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school. Je kunt meepraten en beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders en de leerkrachten en doet daarnaast ook
nog eens een leuke ervaring op. Heb je interesse om deel te nemen in onze MR?
Meld je dan nu aan via het e-mailadres mr.tjotter@stichtingschool.nl. Dit kan uiterlijk tot 18 september
a.s.. Voor meer informatie over de MR kijk eens op de website van de Tjotter https://www.obs-detjotter.nl/medezeggenschapsraad. Bij meerdere kandidaten zal er een stemprocedure georganiseerd
worden.

Vanuit de oudervereniging

U kunt de Tjotter ‘gratis’ sponsoren door uw online aankopen te doen via SponsorKliks. U gaat dan via de
site van de Sponsorkliks naar de site waar u de aankopen wil doen bv. Albert Heijn, Bol.com, Wehkamp,
Hema, Cool Blue, Zalando, thuisbezorgd.nl., Ali Express, Expedia, Booking.com, e.d. Hier doet u uw
bestelling en betaling zoals u gewend bent, het kost u niets extra’s. De Oudervereniging van de Tjotter krijgt
alleen commissie via die bedrijven over uw aankoopbedrag. Het geld dat we zo met elkaar sparen wordt
binnen de school in overleg met het team en de leerlingenraad besteed.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan horen wij dit graag.

