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Belangrijke data:
Woensdag 15 mei
Maandag 20 mei
Woensdag 22 mei
Woensdag 22 mei 2019
Vrijdag 24 mei
Woensdag 29 mei
Woensdag 5 juni
Woensdag 5 juni
Donderdag 6 juni
Donderdag 13 juni
Maandag 24 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 3 juli
Maandag 8 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli

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
Verjaardag juf Heleen
Sportdag groep 1 en 2
Sportdag groep 5 en 6
Outdoor clinic Nijstad groep 8
Sportdag groep 7 en 8
Schoolreisjes alle groepen
Verjaardag juf Leonie
Kennismakingsdag groep 8 brugklas
Alle leerlingen gaan kennismaken in de
nieuwe groep
Bezoek kinderkoor uit Oeganda (zie verdere
info in de nieuwsbrief)
Musical groep 8
Afscheid groep 8
Laatste schooldag

Opvoedparty
Op woensdag 17 april hadden we de eerste opvoedparty voor de groepen 1 t/m 4. Helaas waren er
slechts twee ouders aanwezig. Samen met deze enthousiaste ouders hebben we wel een fijne
opvoedparty gehad en waren we allemaal ervan overtuigd dat tijdens zo’n ochtend er wel meer
ouders noodzakelijk zijn. Om die rede willen we voor de opvoedparty van de groepen 5 t/m 8 graag
dat de ouders die op 22 mei willen komen zich aanmelden via dit mailadres: t.broeksmit@catent.nl
Een opvoedparty is een bijeenkomst van ouders die in kleine groepjes met
elkaar discussiëren over opvoedingsthema’s of dilemma’s. Het doel van de
bijeenkomst is dat we samen van en met elkaar leren. In een ongedwongen
sfeer gaan we aan de hand van stellingen in gesprek. Het is vooral de bedoeling
dat het een ontspannen, leuke en leerzame bijeenkomst is onder het genot van
een kopje koffie/thee. U bent van harte welkom op woensdag 22 mei van 10.45
tot 12.15. Bij minimaal 5 aanmeldingen gaat de opvoedparty door.
Tamara Broeksmit (IB) en Titia Raap begeleiden deze ochtend.Data:
Groepen 5 t/m 8 22 mei 2019 10.45 tot 12.15

Cruijff Court Toernooi succesvol
Een dikke maand geleden deden we als groep 7 en 8 mee met
het Johan Cruijff Court Toernooi. Groep 8 heeft toen deze
ronde gewonnen en mochten mee doen met de kwartfinales in
Enschede. Gisteren hebben we super ons best gedaan en we
wonnen ook deze ronde. Ook dankzij onze supercoach Ana.
En nu door naar de halve finale in Zwolle. Erg spannend
allemaal. Deze halve finale gaat gebeuren op zaterdag 18 mei.
En als we die winnen dan zitten we in de finale van Nederland.

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. We komen nog steeds tekort! HELP!
Informatie over de sportdag:
De leerlingen uit groep 3 en 4 hebben op woensdag 15 mei sportdag bij het Activum. Om 8.45 uur
melden bij de groepsleerkracht. U brengt de kinderen dan ook rechtstreeks naar het Activum.
Uiteraard worden deze kinderen in sporttenue en sportkleding verwacht. Drinken en fruit graag zelf
voor zorgen. Bij warm weer zorgen we voor wat extra drinken. Om 11.45 uur is de sportdag
afgelopen en kunt u de kinderen ophalen bij het Activum. Ook graag weer afmelden bij de
groepsleerkracht. Het is handig dat de hulpouders hun mobiel meenemen i.v.m. de stopwatch.

Vervolg NL Doet
Tijdens de landelijke dag van NL Doet was het slecht weer waardoor wij een aantal klussen
moesten uitstellen. De klussen dienen echter nog steeds gedaan te worden. Wij hebben een
nieuwe datum gepland: vrijdagmiddag 24 mei en zaterdag 25 mei. Wat er o.a. moet
gebeuren is: nieuwe dakplaten op de fietsenstalling, opruimen van het schuurtje op het
achterste plein, schilderen van de blauwe schutting op het achterste plein, de
tafeltennistafel en het schuurtje. Ook moet de blokhut bij de zandbak worden vervangen.
Deze willen dan vrijdagmiddag uit elkaar halen en op zaterdag een nieuwe blokhut
opbouwen. Dus dit keer hebben we vooral handige vaders nodig. Er is dus nog veel te doen.
Zonder jullie hulp kunnen we de klus niet klaren! Wanneer jullie willen helpen dan kun je je
opgeven bij juf Miranda of bij Hanneke Pol (moeder van Hannah en Benjamin, groep 3).
Directie.titusbrandsma@catent.nl
of
Hannekepol@outlook.com

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan het begin van dit jaar heeft iedereen de factuur gekregen voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Van de meeste ouders/verzorgers heb ik de betaling inmiddels ontvangen.

Hartelijk dank hiervoor! Van een aantal ouders/verzorgers heb ik de betaling helaas nog niet
gekregen. Bij deze het verzoek om de betaling alsnog over te maken. De vrijwillige bijdrage is
hard nodig om gedurende het hele schooljaar de extra activiteiten als schoolreisje,
schoolkamp, sinterklaas etc. aan te kunnen blijven bieden.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Pol
hannekepol@outlook.com

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

Ouder-Vragenlijst, 42 % is reeds ingevuld!!!
We zien dat al veel ouders deze vragenlijst heeft ingevuld. We zitten nu ongeveer op 42% van onze
ouders die hiermee al klaar zijn. Maar dat kan nog meer! Deze vragenlijst invullen kan nog tot
donderdag 16 mei.
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.

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 23 mei 2019

