Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Nummer 11

Belangrijke data:
Woensdag 13 februari
Woensdagmiddag 13 februari

Vrijdag 15 februari
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
Vrijdag 1 maart
Groep 1 is welkom die dag!!!

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

Vrijdagmiddag 14 maart
Week 12
Vrijdagmiddag 29 maart
Week 14
Zondag 14 april
Woensdag 17 april 2019

Woensdag 22 mei 2019

Adviesgesprekken groep 8, hele dag
Sport en spelmiddag voor groep 1 t/m 4.
Groep 3 en 4: 13.15 tot 14.15 uur
Groep 1 en 2: 14.45 tot 15.45 uur
In de Turnhal.
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.
Unicefloop
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

Ouderavond ’andere schooltijden’.
Op donderdagavond 31 januari hadden we op school een info avond over ‘andere schooltijden’. Veel
ouders hebben gehoor gegeven aan deze oproep en de opkomst was heel erg goed. In het
openingswoord door juf Miranda werd aangegeven wat de aanleiding van deze avond was. We zien
bijna alle leerlingen al overblijven en we zien een tekort aan krachten bij de TSO. Ook gaan steeds
meer scholen in Hoogeveen gebruik maken van een ‘Het vijf-gelijke-dagenmodel" gebruik maken. En
bij nieuwe ouders wordt de vraag ook vaak gesteld of de Titus ook al anders gaat werken. Genoeg
aanleiding voor deze avond.
De avond werd verder geleid door Kees Rosier. Hij heeft vaker scholen geholpen met de ‘andere
schooltijden’. Na zijn inleiding over de verschillende modellen van schooltijden gingen de ouders en
leerkrachten uiteen in kleinere groepen. De discussies in die kleine groepen waren erg waardevol. Er
werd per model gekeken naar voordelen, nadelen en of er nog vragen waren. Tijdens de plenaire
afsluiting hebben we zoveel mogelijk het schema ingevuld.
In de volgende nieuwsbrief zullen we het schema volledig aangevuld publiceren.
Tijdens de volgende MR vergadering gaan we kijken welke volgende stappen we kunnen of moeten
nemen. Tijdens deze avond zijn er ook nog mooie vragen gesteld, deze moeten we eerst verder
onderzoeken. Al met al een hele fijne avond met hele fijne discussies. Een avond om met trots op
terug te kijken.

Oproep TSO ouders
We zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe TSO ouders. Het is flexibel, je hoeft echt niet elke
week te kunnen en uiteraard tegen een vergoeding.
Graag melden bij Natascha Jonkman: tsocoordinatortbschool@gmail.com

Carnaval 2019

Wij hebben hulp nodig voor Carnaval 2019
Op vrijdag 1 maart vieren we weer Carnaval. We maken er weer een leuk feest van. Op dit moment
zijn we al druk bezig met de voorbereidingen. Daarbij hebben wij uw hulp ook hard nodig. We zoeken
hulpouders voor de volgende activiteiten:

•
•
•

Versieren van de school en speelzaal op woensdag 27 februari vanaf 8.30 tot 10.30 uur.
Op vrijdag 1 maart vanaf 9.00 uur helpen bij de spelletjes van de onderbouw.
Op vrijdag 1 maart vanaf 15.00 uur helpen met opruimen van de school en de speelzaal.

Wij hopen natuurlijk op veel enthousiaste ouders! Er hangt een brief voor opgave bij de verschillende
groepen. Als u wilt helpen wilt u dan deze graag invullen en voor vrijdag 15 februari.
Alle leerlingen van groep 1 zijn deze dag ook zeer welkom. Komt u zoon of dochter niet dan wel graag
afmelden bij juf Maaike of juf Roelinke.

Vrijwillige Ouderbijdrage
De afgelopen weken zijn de rekeningen voor de vrijwillige ouderbijdrage verstuurd. Het is
heel fijn om te zien dat een heel aantal ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage van dit
schooljaar al hebben overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor! Door de vrijwillige bjidrage zijn
wij in staat om elk jaar weer de leuke activiteiten zoals Sinterklaas, schoolreisje/schoolkamp
etc. te organiseren. Dit jaar gaan we ook tijdens NL Doet (vrijdag 15 maart) het een en ander
opknappen op het schoolplein. Ook dit wordt gedeeltelijk door deze bijdrage betaald.
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de vrijwillige ouderbijdrage dan kun je contact
met mij opnemen per mail, per telefoon of mij aanspreken op het schoolplein. Ook als er
vragen zijn over bijvoorbeeld gespreid betalen dan hoor ik dat graag.
Hanneke Pol-Bronswijk (moeder van Hannah en Benjamin, groep 3)
hannekepol@outlook.com

Parkeren voor de school, mag niet!!
Zoals iedereen wel weet is het in de gemeente Hoogeveen al jaren betaald parkeren in het hele
centrum. Op het Herman Bavinckplein achter de school mogen onze ouders ongeveer een kwartier
voor en na schooltijd gedoogd onbetaald parkeren.
Voor de school parkeren mag absoluut niet. De handhaving van de gemeente Hoogeveen is hier op
school geweest, om dat nog eens flink onder de aandacht te brengen. Dus via deze nieuwsbrief
willen we de ouders toch nog een keer waarschuwen om niet voor de school uw auto te parkeren.
Vanaf volgende week komt de handhaving gemeente Hoogeveen langs om te controleren. Er staat
een boete op van €95,00!! Dus overdag graag parkeren achter de school.
Tijdens de ouderavond van 31 januari hebben 5 auto’s een bekeuring ontvangen. Niet omdat ze voor
de school stonden maar omdat ze half op de stoep stonden of in de bocht. Dat vinden we als school
zeer vervelend en de bekeuring is gelukkig intussen een waarschuwing geworden. Dit keer is het nog
een waarschuwing maar de volgende keer uiteraard niet.

33e sponsorloop 14 april 2018
Schrijf je in voor de Unicefloop
Wil jij dit jaar ook meedoen aan de Unicefloop in Hoogeveen? Schrijf je dan nu in op
www.cascaderun.nl. Ieder jaar is het weer een groot feest en wordt er veel geld ingezameld voor het
goede doel van Unicef. Dit jaar is de sponsorloop op zondag 15 april, dezelfde dag als de Cascaderun,
tussen 9:45 en 12:30 uur. Het geld dat jij inzamelt, wordt gebruikt door UNICEF om in actie te komen
tegen kinderen die moesten vluchten omdat hun land in oorlog is. Met het geld dat jij inzamelt, kan

Unicef zorgen dat deze kinderen veilig zijn, gezonde voeding krijgen, naar de dokter kunnen en naar
school gaan.
Wat ga je doen?
Je loopt samen met leeftijdsgenootjes zoveel mogelijk rondjes over een parcours voor het
gemeentehuis. Kinderen uit groep 1 en 2 lopen 6 minuten, groep 3 t/m 5 lopen 10 minuten en groep
6 t/m 8 lopen 15 minuten. Je zoekt zoveel mogelijk sponsors zoals bijvoorbeeld je ouders, buren,
opa’s en oma’s die jou per rondje betalen. Hoe meer rondjes je loopt, hoe meer geld jij inzamelt
voor het goede doel. Als beloning krijg je een speldje of een schoentje van UNICEF en een prachtig
hardloopshirt.

Goede doel

Schrijf je dan in voor donderdag 14 maart op www.cascaderun.nl. Er kunnen maximaal 1600
kinderen meedoen. Schrijf je dus zo snel mogelijk in, want vol is vol. Eind maart krijg je via school
een envelop met een lijst waarmee jij sponsors kunt zoeken.
Eind maart krijg je ook een mail met meer informatie. Hierin staat bijv. wanneer jij je startnummer
moet ophalen, hoe laat je moet starten tijdens de Unicefloop en hoe je het sponsorgeld moet
inleveren. Ook staat de informatie op www.cascaderun.nl
Met hartelijke groet,
Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o. unicefhoogeveen@ziggo.nl

NL Doet
NL Doet is dit jaar op vrijdagmiddag 14 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Zet deze vast al in uw agenda,
we hebben daar weer handige vaders en moeders voor nodig. We hebben de volgende klussen in
gedachten:
•
•
•

Schuurtje vervangen op het kleuterplein. Dus veel handige vaders/ opa’s.
Ramen wassen buiten en binnen. Dus veel moeders die met een emmer, spons en trekker
onze ramen weer kunnen laten blinken.
Bij de kleuters wat extra schoonmaken.

Geef je op bij Manja Koster, onze voorzitter van de OR. Stuur haar een mailtje
mrm.koster@gmail.com
Alvast bedankt!

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

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!!!!

Versiergroep App
We hebben nu 10 aanmeldingen van ouders die graag willen helpen met het versieren van de school.
Wij hopen natuurlijk op meer ouders!!! Dus geef je naam en telefoonnummer door aan Tamara
Broeksmit of mailen mag ook t.broeksmit@catent.nl.

De eerste stap is gezet.....en het resultaat mag er wezen. Manja en Hilda hebben de school in
wintersfeer omgetoverd. De kinderen waren erg enthousiast!
Namens de kinderen en het team ….bedankt!

Versieren school carnaval 2019
Ook met Carnaval willen we de school weer mooi aankleden. Wie kan er helpen?
Op woensdag 27 februari vanaf 8.30 tot 11.30 bent u van harte welkom.

Muziek scala
In groep 6 hebben wij scala van meester Johan en dat vind ik heel leuk. De eerste dag gingen we de
pannenkoekrap doen en dat is heel grappig en vooral heel leuk. Meester liet ons ook de panfluit zien.
En we gingen met speciale buizen slaan, op onze handen en die buizen maakten namelijk allemaal
andere geluiden en met de buizen maakten wij muziek .
De tweede dag gingen wij zelf met de panfluit en het was best moeilijk dus daarom mochten wij een
hulpmiddel als je dat wou. In ieder geval heb ik het wel gebruikt en we gingen muziek luisteren uit
andere landen en dan moesten we raden uit welk land het muziek kwam. Ook hebben we de
pannenkoekenrap nog een keer gedaan.
Op de derde dag gingen we op de xylofoon en toen gingen we ook zelf weer een liedje na spelen en ik
vond dat we het best goed konden en ik vond dat echt super leuk.
De vierde dag gingen we op de gitaar en gingen we de toon 1,2,3 en 4 spelen. We gingen ook ‘We will
rock you’ spelen op de gitaar. Ik vond het heel leuk maar jammer genoeg was dit de laatste les.
Groetjes Sophie

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 7 februari 2019

