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Belangrijke data:
Vrijdagmiddag 25 januari
Maandag 28 januari
Donderdagavond 31 januari

Woensdag 6 februari
Woensdag 13 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
Vrijdag 1 maart

Woensdag 6 maart
Donderdagmiddag 7 maart
Vrijdag 8 maart
Dinsdag 12 t/m donderdag 14 maart

Vrijdagmiddag 14 maart
Week 12 en 13
Vrijdagmiddag 29 maart
Week 14
Woensdag 17 april 2019

Woensdag 22 mei 2019

Leerlingenraad in gesprek met mevr. Servaes
van het bestuur over muziek op school.
Natte gymles groep 6
Informatie ouderavond; informatieavond
over andere schooltijden verzorgd door Kees
Rosier.
Studiedag groep 1 en 2, leerlingen zijn vrij
Adviesgesprekken groep 8, hele dag
Techniekmiddag groep 7 en 8, dus geen
gymles!
Voorjaarsvakantie
Carnaval op de Titus Brandsma
1 t/m 4 van 8.30 tot 12.00 uur
5 t/m 7 van 13.00 tot 15.00 uur
Groep 8 de hele dag
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
Techniekmiddag groep 7 en 8 in Ruinen
2e rapport gaat mee
Rapportgesprekken, leerlingen van groep 6
en 7 gaan weer mee. Groep 8 heeft al op 13
februari gesprekken gehad.
NL-Doet op school, veel hulp van ouders
nodig.
Week van het geloof!
Techniekmiddag groep 7 en 8
Kijkweek voor ouders.
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
5 t/m 8 Tijden: 10.45 tot 12.15

Diploma uitreiking ”Samen Weerbaar”
Afgelopen tijd heeft groep 8 ongeveer 8 lessen gehad van “Samen Weerbaar”. De lessen werden
gegeven door Steven en Benjamin.
Op 15 januari was er een avond waar de kinderen de lessen gingen laten zien of uitleggen aan onze
ouders.
Er waren verschillende oefeningen waarbij sommigen oefeningen de ouders mee mochten doen. Als
allerlaatste was er een speciale oefening. Dat iedereen van de kast mocht vallen en de kinderen
moesten de kinderen en de ouders opvangen door de handen op een bepaalde manier vast te houden.
Er waren een paar stoere ouders die dat durfden en zich van de kast lieten vielen. Ondanks mijn
hoogtevrees heb ik het ook nog aangedurfd die avond. Ik vond het doodeng maar ik heb het toch
gedaan.
Geschreven door Max Otten uit groep 8.

Trefwoord
Het thema van Trefwoord wordt “Zien” vanaf 28 januari.
Zien schept verbinding
Naar iets kijken houdt nog een afstand in. We nemen het wel waar, maar staan er nog buiten. Als we
zeggen: “Ik zie het” bedoelen we dat we iets begrijpen, dat we inzicht hebben. Je kijkt naar twee
vochtige ogen, en ziet dat iemand verdrietig is. In het zien zit dan verbinding, gevoel of begrip voor
de situatie van de ander. Het kijken krijgt betekenis, je ziet wat er is.
De bijbelverhalen bij dit thema gaan over de vraag hoe je naar mensen kunt kijken. Jezus spreekt op
het strand enkele vissers aan. Hij ziet meer in hen en nodigt ze uit zijn leerlingen te worden.
Van heinde en ver komen mensen om Jezus te zien. Wat zien ze? Wie zien ze? Iemand die zich niet
houdt aan de regels van zijn tijd, een vrijheidsstrijder, de langverwachte Messias? Hoe zien wij hem?

Cito toetsen
De komende drie weken gaan de leerlingen weer verschillende Citotoetsen maken namelijk voor
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Ouderavond Andere Schooltijden
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur.
Deze avond wordt verzorgd door Kees Rosier van ‘t VOO. Deze organisatie helpen ook basisscholen
die overwegen over te stappen naar andere schooltijden. De eerste stap is het informeren over
mogelijke schooltijden (bijv. Hoorns model, Bio-ritme model, vijf-gelijke-dagen model). Om een
inschatting te maken hoeveel ouders die avond komen willen we graag weten of u komt en met
hoeveel personen. Zodat we rekening kunnen houden wat betreft stoelen en koffie/ thee.
Geeft u zich op bij de groepsleerkracht van uw kind. Er hangen ook lijsten op de deuren.

Waar is de leerlingenraad mee bezig?
Klassenpot
De leerlingenraad heeft besloten om een klassenpot te maken. Groep 3 tot groep 8 krijgt er een.
Voor groep 1 en 2 wordt er nog wat anders verzonnen. Een klassenpot houdt in dat we klusjes gaan
doen voor wat geld. Dat geld gaat de klassenpot in! Daarmee kunnen we leuke dingen doen of iets
kopen voor de klas zoals: een leuke activiteit of leuk buitenspeelgoed. Elke klas krijgt een bakje waar
ze het geld in kunnen doen. In de maand februari gaan we hiermee aan de slag. We wensen iedereen
veel succes!
Vriendelijke groet namens de leerlingenraad,
Lotte en Norah

Luizenmoeders gezocht
Normaal gesproken wordt er na elke vakantie een Luizencontrole gedaan. Helaas lukt dit de laatste
tijd niet. Dit komt omdat we eigenlijk niet genoeg ouders hebben die dit kunnen/willen doen.
Daarom zijn we dringend op zoek naar ouders die mee willen helpen met de controles. U kunt zich
opgeven via directie.titusbrandsma@catent.nl
of bij de groepsleerkracht. Alvast hartelijk bedankt!

Gezocht: conservenblikken
De kleutergroepen hebben conservenblikken nodig, graag schoon en zonder etiket. U kunt ze
inleveren bij de kleuterjuffen. Alvast bedankt.

Natte gymles groep 6
Op maandagmiddag 26 januari heeft groep 6 een natte gymles, dit betekent dat we gaan zwemmen!
Voor het fietsen naar het zwembad zijn er ouders nodig die met ons meefietsen. Kunt u meefietsen,
wilt u dit dan doorgeven bij juf Leonie?
Mocht uw kind vanaf het zwembad rechtstreeks naar huis fietsen, wilt u dit dan ook doorgeven? Als
er geen toestemming is om zelfstandig naar huis te fietsen, fietst uw kind mee terug naar school.

Opvoedparty
In samenwerking met het SWW (Stichting Welzijnswerk) gaan we in een
informele sfeer een opvoedparty organiseren. Het afgelopen jaar was het
thema van de koffieochtend “Mediawijsheid” en dit keer willen we samen met
alle ouders een opvoedparty organiseren. Tijdens deze ochtend gaan we samen
met elkaar aan de hand van stellingen in gesprek over opvoeden en wat er
allemaal bij komt kijken. Het doel is dat we van elkaar kunnen leren! Onder het
genot van een kopje koffie/thee gaan we met elkaar in gesprek. Lijkt dit u leuk,
kom dan gezellig! We hebben het aan het einde van de woensdagochtend
gepland, zodat u daarna direct de kinderen kunt meenemen.
Tamara Broeksmit (IB) en Els Boesveld (SMW) begeleiden deze ochtend.
Data:

Groepen 1 t/m 4 17 april 2019 10.45 tot 12.15
Groepen 5 t/m 8 22 mei 2019 10.45 tot 12.15
Dus noteer het in de agenda!!!!
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