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Donderdag 29 maart: paasfeest op school.
Donderdag 29 maart: sportinstuif Thesinge, 16.00 uur.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag.
Maandag 2 april: Pasen.
Dinsdag 3 april: Koffiemoment, 8.30 uur.
Donderdag 5 april: theoretisch verkeersexamen groep 7.
Dinsdag 10 april: buitenlesdag.
Woensdag 11 april: Afsluiting “Scoor een boek” groep 4/5.
Woensdag 17 april en donderdag 18 april: eindtoets groep 8.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen.
Woensdag 25 april: praktisch verkeersexamen groep 7.
Donderdag 26 april: sportinstuif Garmerwolde, 16.00 uur.
Vrijdag 27 april: Koningsdag, vrijdag.
Zaterdag 28 april t/m zaterdag 12 mei: meivakantie.

Algemene informatie vanuit school
Pasen
Donderdag 29 maart vieren we het Paasfeest op school. 's Ochtends hebben we hiervoor de hulp
nodig van een aantal ouders ( opa's, oma's etc. zijn natuurlijk ook van harte welkom om te
helpen). We gaan dan knutselen en een eierproefjescircuit doen. Lijkt het je leuk om mee te doen
dan kun je je opgeven bij Marije of Annelies
Voor het knutselen en het circuit zou het fijn zijn als jullie willen helpen om onderstaande materialen
te verzamelen:
- lege eierdozen (10 eieren)
- wc rolletjes
- lege halve eierschalen die schoongemaakt zijn
De Vreedzame School
Het nieuwe thema blok 5 heet: “We dragen allemaal een steentje bij”.
Website
www.cbsdetil.nl Foto's van “De week van het geld”.
Koffiemoment
Op de dinsdagmorgen na Pasen, 3 april, staat er weer een koffiemoment op de agenda. U bent direct
om half 9 welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee informeel te praten over schoolse
en schoolgerelateerde onderwerpen.

Jarig
Geen jarigen deze week.

Uit de groepen
Onderbouw
Thema
We werken deze week over Pasen.
Middenbouw
Scoor een boek
De afsluiting van “Scoor een boek” vindt plaats in Kardinge/Groningen op woensdag 11 april. Er is
één gezamenlijke ronde: Haren, Ten Boer en Groningen samen. Er worden allerlei spellen gespeeld.
Er is zelfs een prijsje te winnen. De kinderen mogen die dag met sportkleding aan op school komen.
Via de Klasse!ouder (Arjelle) zal er een mail uit gaan met de vraag wie er kan rijden, die ochtend.
Bovenbouw
Verkeersexamen
Groep 7 heeft een flyer meegekregen waarop een site staat om oefeningen te maken. Leuk om
samen te doen, want er zijn door de jaren heen al weer enkele regels veranderd.
Huiswerk Muiswerk
Mocht het om een reden niet lukken om het huiswerk gedurende die week af te krijgen, dan is er op
de maandag na schooltijd ook gelegenheid voor om het op school af te maken.
Bibliotheekboeken halen en brengen
Op de oproep hebben zich drie ouders gemeld. Heel fijn.
Topotoets
Zuid - Oost Europa. De kinderen mogen het maken wanneer ze het kennen. Deze keer krijgen ze er
twee week voor.
3 D- printer
We zijn begonnen.
Torenklas
Geen torenklas
Woensdag 28 maart gaan de kinderen in Ten Post ‘Wandelen voor Water’ en is er op de Fontein de
Grote Rekendag. De torenklas gaat deze dag dus niet door.

Rondom De Til
Cursus positief opvoeden
In de bijlage een flyer over een interessante cursus.

Gemeente Ten Boer

Cursus Positief Opvoeden voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd(4-10 jaar)

Opvoeden kan erg lastig zijn
“De kinderen willen niet luisteren, ik moet alles tien keer herhalen. Alleen als ik
schreeuw reageren ze nog”
“Ik voel me meer een politieagent dan ouder”
“Iedere ochtend moet ik een veldslag leveren om mijn kinderen om half negen op
school te krijgen”
“Mijn zoon vraagt voortdurend negatieve aandacht en als hij zijn zin niet krijgt
reageert hij met ongelofelijke driftbuien”
“Ik doe snel boodschappen als mijn dochter naar school is, want met een krijsend
kind bij de kassa…..”
Herkent u dit en vraagt u zich ook af hoe opvoeden weer leuk kan worden? Doe dan
mee met een groepscursus positief opvoeden (Triple P).
De gemeente Ten Boer biedt in samenwerking met Elker, Jeugdhulp Groningen en
de GGD, ouders die opvoedvragen hebben, deze cursus gratis aan.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op de Woensdagochtend op 23 mei,30
mei,13 juni,27 juni en 4 juli. Tussendoor wordt er telefonische ondersteuning
geboden.
De ochtenden starten om 9.15 tot 11.15. De cursus vindt plaats in; De Deel, Hendrik
Westerstraat 24, Ten Boer.
In de cursus gaat u aan de slag met het ontstaan van lastig gedrag bij kinderen, hoe
goed gedrag te stimuleren, hoe lastig en moeilijk gedrag aan te pakken en hoe om te
gaan met risicovolle situaties, zoals naar de supermarkt of op visite gaan.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar j.veenema@elker.nl waarin u
uw telefoonnummer,(mail)adres en naam opgeeft. Ook willen we graag weten of
u de cursus alleen volgt of met zijn 2en. Bij voldoende deelname starten we een
groep, aanmelden kan vanaf nu! Vol is vol!

