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Belangrijke data:
Vrijdag 12 april
Zondag 14 april
Maandag 15 en dinsdag 16 april
Dinsdag 16 en woensdag 17 april
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 5 juni
Donderdag 6 juni
Woensdag 3 juli

Koningsspelen
Unicefloop
IEP toets groep 7 (oordopjes/headset mee!)
Eindtoets IEP groep 8
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Jongensvoetbal Hollandsche veld
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
Sportdag groep 5 en 6
Sportdag groep 7 en 8
Bezoek kinderkoor uit Oeganda (zie verdere
info in de nieuwsbrief)

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))
Let op! Groep 1 is deze dag ook welkom om het feest gezellig mee te vieren.
Groep 5 t/m 8 moeten die middag nog wel naar school.

Kijkweek voor ouders, positief ontvangen!
(Uit de Hoogeveensche Courant)
Hoogeveen - Ouders mochten afgelopen maandag en ook
vandaag (woensdag) op basisschool Professor Titus
Brandsma een kijkje nemen in de klas van hun zoon of
dochter. Dit in het kader van de kijkweek.
Tijdens de kijkweek mogen de ouders zelf zien en ervaren
hoe het onderwijs anno 2019 op de Professor Titus
Brandsma eraan toegaat. ‘Het is een nieuw initiatief van de
school omdat we belangrijk vinden dat de ouders worden
betrokken bij het leerproces van hun kind en participeren bij
de schoolontwikkeling. Het basisonderwijs is de laatste tijd namelijk veel in het nieuws met name
vanwege de werkdruk en de vervangingsproblematiek. Wij willen echter ook de positieve kanten van
het onderwijs benadrukken en aan de ouders laten zien, hoeveel mooie dingen er op school gedaan
worden’, legt directeur Miranda de Vent uit.

Opvoedparty (komt allen!)
Ik wil nu nog niet naar bed!!!
Ik lust dit niet!!!!
Ben ik te streng of juist niet!!!
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

IEP toets groep 7 en eindtoets IEP groep 8
De IEP toets is een eindtoets op papier die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een
richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. De toets is een alternatief op de
eindtoets, opgesteld door het CITO.
Na het maken van de IEP Eindtoets krijgt elke leerling een aantal weken later een rapport met daarin
het schooladvies.
De IEP toets voor groep 7 is een digitale afgenomen toets die een pré advies geeft voor het
voortgezet onderwijs. Deze leggen we naast het al gegeven pré advies. Bij opvallende verschillen in
het voorgaande pré advies, wordt er een afspraak gemaakt tussen leerkracht en ouders. Mochten er

vragen zijn over de resultaten, dan mag dit natuurlijk gerust (na de meivakantie). Belangrijk! De
leerlingen hebben bij sommige gedeeltes oordopjes of een headset nodig met een ‘'auxaansluiting''. Deze mogen zij zelf meenemen als ze dit prettig vinden. School zal zelf ook oordopjes
klaar hebben liggen, mocht dit nodig zijn.
De leerlingen mogen die dagen een flesje water meenemen. Verder is het belangrijk dat ze goed hun
best doen en graag op tijd naar bed gaan zodat ze lekker fit de toets kunnen maken.

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.

Werkgroep ‘Wandel4daagse’ zoekt hulp!!
De ouderwerkgroep ‘wandel4daagse’ is op zoek naar versterking. Zijn er ouders die het leuk vinden
om wat voor de school te willen doen en zoeken naar een leuke sportieve uitdaging dan is de
werkgroep ‘wandel4daagse’ wel wat voor u. Wat houdt deze werkgroep in:
•
•
•
•
•
•
•
•

We starten altijd met de voorbereidingen zo net voor de meivakantie.
We komen ongeveer 3x per jaar bij elkaar
We doen de inschrijvingen van de leerlingen
Er is een telavond
Zorgen voor vrijwilligers
Voorbereidingen van de wandelvierdaagse zelf denk aan boodschappen, klaarzetten van
tafels, uitdelen van t shirts etc.
Opstellen van brieven
Bovenstaande activiteiten gebeuren ongeveer in de maanden april, mei en juni.

Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij Miranda de Vent, directie.titusbrandsma@catent.nl

Palmzondag 14 april: Palmpaasoptocht met kinderen
Op Palmzondag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering waarin pastoor Wellen zal voorgaan. De
viering willen we beginnen met een palmpaasoptocht.
Alle kinderen die hieraan mee willen doen: Tien minuten voor aanvang van de viering in de
parochiezaal zijn!!! We hopen dat heel veel kinderen aan deze palmpaasoptocht meedoen.
En, o ja, natuurlijk niet vergeten je mooi versierde palmpaasstok mee te nemen!
Dus: alle kinderen van harte uitgenodigd!

Schoolfruit
Nog één week schoolfruit en dan is dit project
weer afgelopen. Elke week was het in de
ochtendpauze weer een gezond feestje. De
werkgroep ouders en Johannes maakten er elke
week weer een feestje van, zij sneden het fruit en
maakten er prachtige borden van. Mede daardoor
zagen we elke week weer dat de leerlingen goed
aten en de borden met schoolfruit leeg
terugkwamen. Langs deze weg willen we deze
ouders en Johannes bedanken voor hun inzet.
Nog één week genieten van het schoolfruit en
dan volgend schooljaar weer opnieuw inschrijven.

Ouder-Vragenlijst, 31 % is reeds ingevuld!!!
We zien dat al veel ouders deze vragenlijst heeft ingevuld. We zitten nu ongeveer op 31% van onze
ouders die hiermee al klaar zijn. Maar dat kan nog meer! Deze vragenlijst invullen kan nog tot
donderdag 18 april.
Van een aantal ouders hebben we gelezen dat het niet lukte. Let wel op dat deze website niet begint
met www. maar met https:// !!
Dus ga naar de website https://titusbrandsma.wmkpo.nl
Vervolgens gebruik je gebruikersnaam en je wachtwoord die je kind heeft meegekregen. Ben je deze
kwijt of wil je toch nog een vragenlijst invullen voor uw andere kind dan kunt je bij de directie om
nog een inlogcode vragen.

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.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Meivakantie (inclusief Koningsdag en
bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen voor de hele school:
•
•
•

21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
17 februari t/m 21 februari 2020
10 t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni
6 juli t/m 14 augustus 2020

Woensdag in september 2019 (datum volgt nog)
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 17 juni 2020

Voor de onderbouw worden nog een aantal dagen overlegd door het schooljaar heen.
Let op! In het basisonderwijs is gekozen voor twee weken meivakantie om te veel versnipperde weken
tegen te gaan. Voor het VO is dat in verband met de examens niet mogelijk.

33e sponsorloop 14 april 2018 (geld inleveren)
Zondag 14 april a.s., vindt de Unicefloop in Hoogeveen plaats. In totaal doen er 1440 kinderen mee,
het belooft weer een prachtig evenement te worden!
Het is de bedoeling dat de kinderen het geld dat ze voor Unicef ophalen, i.v.m. de meivakantie,
uiterlijk dinsdag 16 april in hun sponsorenvelop inleveren op school bij de groepsleerkracht.

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
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 9 mei 2019

