Tjotter ouderinfo 5
Schooljaar 2019-2020
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Donderdag 28 november
Dinsdag 3 december
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Dinsdag 10 december
Vrijdag 14 december
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december

Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
Woensdag 8 januari
Vrijdag 10 januari

Geen gymles i.v.m. studiedag vakleerkrachten
13:15 uur leerlingenraad
Sinterklaasviering continurooster tot 14.00 uur
School versieren ‘Kerst’
MR-vergadering, 19.30 uur
Voorstelling groep 1/2B, groep 3 en groep 5
Kerststukjes maken
Alle kinderen zijn om 14:00 uur vrij i.v.m. het
continurooster
18:00 – 19:15 uur Kerstdiner, verdere info volgt.
Alle kinderen zijn vanaf 12 uur vrij
Kerstvakantie
Ondersteuningsteam (OT) vanaf 13.00 uur
Studiemiddag, de leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u Tjotterinfo nummer vijf vol informatie over de laatste schoolweken van 2019. Met deze
Tjotterinfo informeren wij u zo compleet en zorgvuldig mogelijk en willen we het aantal losse berichten over
verschillende schoolactiviteiten beperken. Soms ontvangt u later nog aanvullende informatie via de
groepsleerkrachten, bijvoorbeeld over het Kerstdiner. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze
Tjotterinfo, laat het dan vooral weten.
Namens het team van De Tjotter,
Arno Westerhof, directeur.
Team
Juf Evelien van groep 4 is een paar weken afwezig en wordt vervangen op de maandag
door juf Esther en op de dinsdag en woensdag door (hun eigen) juf Andrea. Juf Rolien van
groep 1/2A is ook ziek en zij wordt deze week vervangen door (hun eigen) juf Hanneke
(maandag en woensdag) en juf Esther (dinsdag). De verwachting is dat juf Rolien er
volgende week weer is.
Ook bij ‘losse’ dagen waarop collega’s niet aanwezig konden zijn, is er door andere collega’s extra gewerkt
zodat alle lessen door konden gaan en er ‘bekende gezichten’ voor de klas stonden.
We zijn (met u) heel blij dat op deze manier met inval en extra werkdagen van collega’s dit kan worden
opgevangen en het leren op school ‘gewoon’ door kan gaan.
Kerstkaarten binnen de school
Het in de klas uitdelen van kerstkaarten aan individuele kinderen is niet voor alle kinderen
even leuk. Sommige kinderen willen graag kaarten uitdelen, maar hebben er geen geld voor.
Andere kinderen willen graag een kaart ontvangen, maar ontvangen geen kaarten. Wij
vinden het belangrijk dat ieder kind zich fijn voelt. Daarom hebben wij binnen de school de
afspraak dat er in de groepen en op het schoolplein geen individuele kerstkaarten meer
uitgedeeld worden. Eén kaart met goede wensen aan de hele groep mag wel, deze worden
dan in de groep centraal opgehangen.

Typecursus
Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 wordt vanaf begin maart na lestijd op dinsdag een typecursus
aangeboden door het bedrijf De Typetuin. Wij als school sturen u de informatie van De Typetuin toe en stellen
een leslokaal beschikbaar, maar deze cursus is geen activiteit van school. Betaling etc. loopt rechtstreeks van
ouders naar De Typetuin.
In de bijlage op de laatste pagina van deze Tjotterinfo vindt u meer informatie.
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, zal de cursus starten op dinsdag 3 maart. Wanneer u voor 1 januari
aanmeldt, geldt er een korting van €25,-

Sinterklaasfeest
Hulp bij het versieren van de school
Wat fijn dat er zoveel hulp was met het Sinterklaas versieren. De school ziet er erg feestelijk uit!
Bedankt voor alle hulp die wij die ochtend hebben gehad.
Schoen zetten
Vandaag mogen de leerlingen hun schoen zetten. Wij zijn benieuwd of er
vanavond weer pieten op school komen om de schoenen te vullen.
Morgenochtend om 08.30 uur gaan de deuren van de klas pas open en gaan we
gezamenlijk bekijken wat de pieten weer hebben uitgespookt.
Pietenochtend
Wat hebben we een gezellige pietenochtend gehad! De kinderen hebben genoten
van de leuke spelletjes en wat een fijne hulp van de ouders. Dank aan de ouders
die heel veel tijd en energie in de voorbereidingen hebben gestoken en dank aan alle ouders en verzorgers
die hebben meegeholpen om deze ochtend tot een succes te maken.
Sinterklaasfeest 5 december
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Wij kijken altijd erg uit naar zijn bezoek. Die
dag hebben wij en continurooster van 08.30 uur tot 14.00 uur.
Het Sinterklaaskoor bereidt leuke liedjes voor om Sinterklaas welkom te heten.
De kinderen mogen om 08.30 uur hun jas aanhouden, want we verzamelen eerst in de klas en gaan daarna
door naar het plein.
De Sint en zijn Pieten zullen iedere klas bezoeken, maar wat zal er geschreven staan in zijn grote boek?

Kerst
School versieren
Op vrijdag 6 december (vanaf 08.30 uur) willen wij de school weer omtoveren in
Kerstsfeer. Hier hebben wij hulp van ouders bij nodig. Er is vanuit de
oudervereniging een bericht gestuurd waarmee u zich kunt opgeven, zodat men
kan zien hoeveel ouders er verwacht worden. Mocht het niet lukken op u op deze
manier aan te melden, dan bent u ook van harte welkom. De koffie en thee staat
weer klaar en we hopen weer op een grote opkomst.
Kerstdiner
Op donderdag 19 december houden wij een kerstdiner op school. Het diner begint om 18.00 uur en is om
19.15 uur afgelopen. De hapjes worden door de leerlingen/ouders verzorgd en voor de drankjes zorgt de
school.
Op vrijdag 20 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij en begint de Kerstvakantie.

Verkeersveiligheid rond de school
Er komen af en toe klachten binnen van ouders over de verkeersveiligheid bij het naar
school brengen of ophalen van hun kind. Sommige ouders stoppen bij de gele belijning
waar niet stil gestaan mag worden, ook niet om alleen even uw kind uit de auto te laten
stappen.
Aan de kant van de Rijnland is een Kiss & Ride strook, waar u even kunt stoppen en weer
door kunt rijden. Aan de kant van de Kennemerland is deze mogelijkheid er niet en moet
er in de vakken geparkeerd worden. Zo blijft het voor de fietsers ook veilig om op school
te komen en kunnen auto’s na het wegbrengen makkelijk stapvoets doorrijden en
hoeven zij geen gevaarlijke inhaalmanoeuvres te maken.
Komt u op de fiets naar school? Dan wil ik u vragen om op de stoep met de fiets aan de hand te lopen, om
het ook voor de voetgangers veilig te houden.
Vanuit onze belangrijkste waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid wil ik u vragen hier alstublieft
rekening mee te gaan houden.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo, dan horen wij dit graag.
Groetjes,
Het team van De Tjotter

Op de volgende pagina leest u berichten van de Oudervereniging.

WORDT U DE OPVOLGER VAN ONZE VOORZITTER?
De oudervereniging zoekt voor het nieuwe schooljaar een voorzitter.
Als voorzitter van de oudervereniging bent u betrokken bij de organisatie van de extra activiteiten
op school zoals bv sinterklaas, zomerfeest, playbackshow, enz. Deze activiteiten worden mogelijk
gemaakt door de jaarlijkse ouderbijdrage die wordt geïncasseerd en beheerd door de
oudervereniging. Vindt u het leuk om hier sturing aan te geven dan is de taak voorzitter wellicht
iets voor u.
Taken voorzitter (in samenspraak met de overige 4
bestuursleden)
-

Aanwezig zijn bij de vergadering en deze voorzitten (ongeveer
eens in de 6 weken)
Overleg met de schooldirectie (ongeveer eens in de 6 weken)
Jaarverslag schrijven samen met penningmeester en secretaris
Monitoring begroting

Onze huidige voorzitter heeft het voornemen de taak neer te leggen bij aanvang van het nieuwe
schooljaar. Er is dus tijd genoeg om ingewerkt te worden.
Zou u deze taak op u willen en kunnen nemen? Stuur dan een berichtje naar
oudervereniging.tjotter@stichtingschool.nl
Wilt u eerst een keer komen kijken bij een vergadering, dat kan ook. De eerst volgende
vergadering is 9 januari om 19.30 op school.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging OBS de Tjotter.

Sponsoren school via Sponsorkliks
Al een paar keer hebben we in de Tjotterinfo aandacht besteed aan Sponsorkliks. Helaas zijn er
nog weinig mensen die via Sponsorkliks de online aankopen doen.
Wilt u online aankopen doen bij b.v. Bol.com, Coolblue, Mediamarkt, Albert Heijn of wilt u eten
bestellen bij Thuisbezorgd.nl of een hotel boeken bij Booking.com, Expedia en nog vele andere
winkels?
Ga dan naar:
www.sponsorkliks.com of installeer de app van Sponsorkliks
selecteer wie u wil sponsoren (OBS de Tjotter)
kies de winkel waar u de aankoop wil doen
U komt nu op de site waar u uw aankoop wil doen
U betaalt dezelfde prijs als dat u direct bij de betreffende winkel koopt.
De winkel maakt een percentage van uw aankoop als sponsorgeld over naar Sponsorkliks, welke
het weer overmaakt aan de Tjotter. Van het geld dat we bij elkaar sparen kunnen we extra
activiteiten doen.

BIJLAGE bij Tjotterinfo 5
Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt
voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 1
januari en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan
te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf;
in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent
ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind
anders.
Startdatum: dinsdag 3 maart 2020
Lestijd: 15:30 tot 16:30 uur
Leslocatie: OBS de Tjotter (alleen leerlingen van deze school), Kennemerland 19 8245 ER LELYSTAD









De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

