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Belangrijke data:
Vrijdagmiddag 29 maart
Maandag 1 april, groep 1 t/m 8

Woensdag 3 april, groep 1 t/m 8
Woensdag 3 april
Maandag 8 april
Vrijdag 12 april
Zondag 14 april
Maandag 15 en dinsdag 16 april
Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Woensdag 17 april

Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Woensdag 8 mei
Woensdag 15 mei
Maandag 20 mei
Woensdag 22 mei
Woensdag 22 mei 2019
Woensdag 29 mei
Woensdag 3 juli

Techniekmiddag groep 7 en 8
Kijkochtend voor ouders (zie info verderop)
I.v.m. hiermee vervallen dan de gymlessen
voor de groepen 3 en 4. Wel gaan ze
‘s middags even buiten spelen.
Kijkochtend voor ouders
Schoolvoetbal gr. 7 en 8
Natte gymles groep 5
Koningsspelen
Unicefloop
IEP toets groep 7
Eindtoets IEP groep 8
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Dag van het geloof!
Mei vakantie
Kwartfinale Johan Cruyff jongens groep 8 in
Enschede.
Sportdag groep 3 en 4
Natte gymles groep 4
Studiedag groep 1 en 2, leerlingen vrij
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
5 t/m 8 Tijden: 10.45 tot 12.15
Sportdag groep 1 en 2
Bezoek kinderkoor uit Oeganda (zie verdere
info in de nieuwsbrief)

Kijkochtenden voor ouders, maandag 1 en woensdag 3 april
Wij stellen het op prijs dat ouders op een positieve wijze betrokken worden bij school. Op de
professor Titus Brandsma doen we dat op verschillende manieren zoals de ouderapp, nieuwsbrieven,
de kennismakingsavond, rapport gesprekken of schoolvieringen. Dit keer willen we u letterlijk
welkom heten tijdens de lesactiviteiten in de klas van uw zoon/ dochter. We willen u graag een beeld
geven van het reilen en zeilen in de klas. Dat kan uiteraard niet allemaal tegelijk, zoveel ruimte en
stoelen hebben we niet eens. Deze kijkochtenden vinden dan ook op twee verschillende ochtenden
plaats waar u zich al ouder voor een half uurtje kunt intekenen. We zetten de volgende tijden
beschikbaar:
•
•
•
•

8.30-9.00 uur (groep 1 t/m 8)
9.15-9.45 uur (groep 1 t/m 8)
10.45-11.15 uur (groep 1 t/m 8)
11.15-11.45 uur (groep 3 t/m 8)

Vanaf maandag 18 maart hangen er intekenlijsten op de deur bij de verschillende groepen. Om alles
in goede banen te leiden vragen we het volgende:
•
•
•
•

Één ouder per kind (anders wordt het heel druk in de groepen)
Gelieve geen foto’s maken in de klas (niet iedereen mag op de foto)
De mobieltjes van ouders graag uit (is logisch mogen de leerlingen ook niet)
De regels van de klas aanhouden (lekker meedoen tijdens een vraag, stil wanneer dat
gevraagd wordt etc.)

Op deze wijze kunt u ervaren hoe een gewone lesdag eruitziet van uw zoon of dochter. Er wordt dus
ook gewoon lesgegeven. Na dat half uurtje staat er in het speellokaal koffie of thee voor u klaar. Op
de maandag zal Juf Miranda aanschuiven en op de woensdag zal juf Tamara er dan zijn.

Geboorte van Pim
Hieperdepiep Hoera! Juf Lea is op 20 maart bevallen van hun zoontje Pim.
Met moeder en zoon gaat het goed. Ook zus Jolien is erg trots en blij met
haar broertje. We wensen juf Lea, haar man Jos en grote zus Jolien alle liefde,
gezondheid en geluk met Pim en hopen dat we hem snel mogen bewonderen
op school. Maar nu eerst even bijkomen en genieten!

Andere schooltijden
Zoals aangekondigd in de informatiebijeenkomst van 31 januari over nieuwe schooltijden zal er
schoolbreed geïnventariseerd worden of er behoefte is aan wijziging van de schooltijden. In overleg
tussen directie, SAC en de MR is besloten om deze inventarisatie te integreren in de binnenkort te
verspreiden ouder-enquête. De resultaten van de inventarisatie zullen gebruikt worden om te
beoordelen of er behoefte is aan een wijziging of dat het huidige systeem gehandhaafd kan worden.
Wilt u uw mening kenbaar maken en invloed uitoefenen op het vervolg, vul dan zeker de enquête in!
Vriendelijke groet,
Leden SAC (School Advies Commissie)
Leden MR (Medezeggenschapsraad)

Nieuws van de leerlingenraad
Wij, de leerlingenraad, hadden 22 maart een vergadering. Die ging over de klassenpotten die we
hadden opgehaald bij de klassen. Het beste idee die voor de leerlingenraad mogelijk was zijn nieuwe
voetbaldoelen. Voor het veldje bij de fietsenstalling en waar groep 5 voetbalt. Daar had groep 5 ook
om gevraagd.Dus dat is waar wij ons de komende tijd mee bezig gaan houden.
Groetjes, de leerlingenraad!!!

Koningsspelen
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. We willen er een sportieve ochtend van maken voor de
groepen 1 t/m 8. We gaan samen ontbijten op school. (Eigen bord, bestek en beker voorzien van
naam meegeven aan uw kind(eren)) We zoeken voor de groepen 1 t/m 4 ouders die mee willen
helpen met het begeleiden van een groepje tijdens een spelletje. Van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt
zich vanaf maandag 1 april inschrijven op de lijst die bij de lokalen aan de deur hangt.
Let op! Groep 1 is deze dag ook welkom om het feest gezellig mee te vieren.

Sportdag 15 mei voor de groepen 3 en 4.
Op woensdag 15 mei is er een sportdag voor de groepen 3 en 4.
Voor deze dag zoeken wij begeleiding voor de groepjes kinderen en voor bij de spelletjes.
Graag uw opgave bij de leerkrachten van deze groepen.
Nadere informatie volgt nog.

Woensdag 3 juli, bezoek kinderkoor uit Oeganda (vooraankondiging)
Het duurt nog even maar we kregen een uniek aanbod van een kinderkoor uit Oeganda. Het
kinderkoor UP4S uit Oeganda komt naar Nederland en komt ook een bezoek brengen aan de Titus
Brandsma.
‘s Morgens gaan er verschillende workshops gegeven worden in alle klassen. Denk aan Afrikaanse
dans en zang, djembe en een Afrikaans spel. Vervolgens gaan we gezamenlijk eten. Die middag gaan
we wat langer door zodat het koor een gastoptreden kan verzorgen voor alle (groot) ouders en
andere belangstellenden. In overleg met de kerk zal dit gastoptreden in de kerk gaan plaatsvinden.
Ook zorgt het koor nog voor een leuke Afrikaanse markt waar ze Oegandese souvenirs verkopen voor
iedereen.
Om deze reden gaan we de woensdag langer door maar dan vervalt de laatste schooldag.
Donderdag 12 juli zal dan al de laatste schooldag zijn. Vanaf 15.00 uur zijn dan alle kinderen al vrij.
Hiermee vervalt ook de Vossenjacht voor dit schooljaar. Maar daar hebben we een uniek evenement
voor in de plaats gekregen.
De komende tijd zullen we u hier nog meer over informeren.

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

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!!!!

De KIES groep ( kinderen in echtscheiding)
De doe- en praatgroep KIES (Kinderen in echtscheidingssituaties) is er voor: - Kinderen van
gescheiden ouders - Kinderen op de basisschool (gr. 5,6,7,8) - Kinderen op het voortgezet onderwijs Kinderen in Hoogeveen en De Wolden.
Wat doen de kinderen tijdens KIES? - Met elkaar praten over de scheiding - Elkaar helpen met
(lastige) situaties rondom de scheiding - Oefeningen die te maken hebben met alles rondom
scheiding.
Wat doen de ouders tijdens KIES? - Aan het begin een gezamenlijke ouderavond om informatie te
delen over KIES - Aan het eind een gezamenlijke ouderavond om informatie te delen over verloop
van de 8 bijeenkomsten.
Aanmelden kan via de schoolmaatschappelijk werker van de school waarop je kind zit. Vragen? - Stel
ze aan de schoolmaatschappelijk werker van de school - Neem contact op met het CJG (0528233049) - Kijk op de website www.cjghoogeveen.nl

Trefwoord
Met het thema ‘Overwinnen’ van Trefwoord werken we in de 2 weken vanaf 8 april naar Pasen toe.
De lente overwint
De lente overwint de kou, de doodse tijd van kale takken, zonder groen. Paaseieren, paastakken en
paaslammetjes vertellen over deze overwinning. Pasen wordt niet toevallig gevierd op de eerste
zondag na de eerste volle maan in de lente. Het is het seizoen waarin de zon aan kracht wint, de
dagen lichter en langer worden en de aarde eindelijk opwarmt na de koude donkere winter.
Pasen: feest van overwinning
Pasen is voor christenen het feest van de overwinning. Jezus’ leven van goeddoen is niet kapot te
krijgen. Zo’n leven wint het van de dood.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 11 april 2019

