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Belangrijke data:
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

Verjaardag juf Heleen
Sportdag groep 1 en 2
Sportdag groep 5 en 6
Outdoor clinic Nijstad groep 8
Sportdag groep 7 en 8
Schoolreisjes, groep 1 t/m 7
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

Cruijff Court Toernooi weer succesvol voor Professor Titus Brandsma
Groep 8 van de Professor Titus Brandsma hebben afgelopen zaterdag
18 mei ontzettend hun best gedaan tijdens de halve finale van het
Johan Cruijff Court Toernooi in Zwolle. Ze hebben topwedstrijden
gespeeld maar werden niet geplaatst voor de finale om de gewonnen
wedstrijden.
Met het project van de Cruijff Courts stimuleren ze dat kinderen meer
gaan bewegen en sporten. Maar ook respect staat centraal. Ook
tijdens de verschillende rondes. Gedurende elke wedstrijd geven de
scheidsrechters respectpunten per team. Hiermee kun je ook een prijs
verdienen.
Deze ronde hebben de jongens van groep 8 niet gewonnen met hun
sportieve capaciteiten maar wel met respectvol gedrag. Ze hebben de Respect Award gewonnen en
mogen dus ook naar de finale in Nijmegen. Een Award waar je ook zeer trots op mag zijn.
Op zaterdag 29 juni gaat de school met de bus naar Nijmegen, hopend op weer een mooie dag.

Sportdag groep 5 en 6
Op woensdag 5 juni heeft groep 5 en 6 de sportdag van 9.00 tot 11.45 uur en wel op de mooie locatie
van de voetbalvelden H.Z.V.V en V.V. Hoogeveen.

Zorg voor genoeg drinken en neem wat gezonds te eten mee.
Om 11.45 uur mag je zelfstandig naar huis, wel graag even afmelden bij de leerkrachten.

Iep eindtoets
We zijn verheugd om te melden dat de leerlingen van groep 8 de Iep toets goed hebben gemaakt. De
groep heeft boven het landelijk gemiddelde gescoord. Gefeliciteerd! Daar zijn we lekker trots op.
Afgelopen dinsdag werden wij ook opgeschrikt met het bericht dat bij een aantal leerlingen een
foutief advies was gegeven. De oorzaak voor het probleem lag niet bij de toetsaanbieders (de IEP)
maar bij de verwerkers van onafhankelijke experts. Bij onze school was het advies al door de
leerkracht gegeven en we hebben geconstateerd dat dit advies bijna niet afweek van het fout
gegeven advies door deze experts. Gelukkig maar.

Optreden Oegandese kinderkoor, woensdag 3 juli
Het gaat al snel! Het kinderkoor uit Oeganda komt binnenkort bij ons op school optreden. En wel op
woensdag 3 juli. Het koor gaat ‘s morgens alle kinderen en ouders verwelkomen met een trommels
en Afrikaanse muziek. Vervolgens hebben ze een compleet dagprogramma voor de kinderen.
Vervolgens verzorgen ze na de eindviering een slotoptreden in de kerk met een Afrikaanse markt.
Daarbij is iedereen uitgenodigd, dus nodig iedereen uit. Dat zijn (groot) ouders maar ook tantes en
ooms, oudere broers of zussen, de buren etc. Bij de Afrikaanse markt kunt u leuke Afrikaanse
spulletjes kopen, prijsklasse van 1,2,3,4,5 en 10 euro. Dus neem wel wat kleingeld mee. Deze
bijdrage wordt gebruikt voor hun project in Oeganda. In Oeganda hebben zij dagelijks de complete
zorg voor ongeveer 600 wees-en kansarme kinderen. Daar hebben ze veel geld voor nodig.
Dus als school gaan we ook een inzameling organiseren. Vanaf vrijdag 24 mei zal er een grote
spaarpot staan in iedere klas. Daar kunnen kinderen zelf het geld in doen die ze hebben gespaard
met het inzamelen van lege flessen of voor het bakken van cupcakes of andere leuke acties. De
leerlingen met de leukste of origineelste actie worden nog beloond, wat dat is nog een verrassing.
We hopen zo als school een mooie donatie te kunnen doen voor de stichting Up4s.
Om bovenstaande redenen gaan we de woensdag langer door maar dan vervalt de laatste schooldag.
Donderdag 11 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.

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
Schoolreisjes

Schoolreisjes
Op donderdag 13 juni gaan groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Binnenkort krijgt uw kind daarover een
extra brief met informatie mee. Wij vinden het leuk om op deze dag allemaal het schoolshirt te
dragen. Kinderen die meedoen aan de Avondvierdaagse, hebben al een schoolshirt thuis. Zij kunnen
deze houden en die donderdag aantrekken. De andere kinderen krijgen uiterlijk woensdag het
schoolshirt mee naar huis. Wilt u na afloop van het schoolreisje, het shirt wassen en zo snel mogelijk
weer mee geven naar school? Bij deze ook alle tijden van vertrek en aankomst Niet voor de school
parkeren!
Groepen:

Bestemming:

Vertrektijd vanaf
school:

Groep 3, 4 en 5
Groep 6,7
Groep 1 en 2

Dolfinarium
Hellendoorn
De Drentse Koe

8.45 uur
9.00 uur
9.15 uur

Verwachte
aankomststijd op
school:
16.30 uur
16.15 uur
16.00 uur

Leerlingenraad
Wij hebben gepraat over de voetbaldoeltjes die we gaan willen vervangen. Voor de kleine
voetbaldoeltjes bij de fietsenstalling. En de kleine doeltjes zetten we dan bij het blauwe huisje. En
waar de blauwe doeltjes stonden plaatsen we dan grote doeltjes. We hebben ook gemeten of de
grote doeltjes passen. Ze passen.
Wat we verder nog besproken hebben: Lotte vertelde dat groep 8 na de zomervakantie waarschijnlijk
meedoet met de kindergemeenteraad.
Namens de leerlingenraad: Cydney groep 6

Samenloop voor Hoop Kinderloop, 6 juli bij strand Nijstad
Vandaag hebben de kinderen op school een opgaveformulier
voor de KinderLoop Hoogeveen op 6 juli gekregen. Deze
KinderLoop wordt tijdens de Samenloop voor Hoop
georganiseerd, omdat ook kinderen helaas geconfronteerd
worden met kanker. De KinderLoop is een goede kans voor
kinderen om zich actief in te zetten voor de strijd tegen
kinderkanker.
De KinderLoop duurt 24 minuten en vindt plaats op 6 juli om 11 uur. Deelnemende kinderen
krijgen een paars T-shirt en wandelen net als de volwassenen rondes op het parcours van
strand Nijstad. Als de 24 minuten voorbij zijn, wacht aan de finish een unieke medaille.
Bovendien is er veel te doen en te beleven op en rond het parcours.

Alle kinderen tot en met groep 8 kunnen gratis meedoen. Lever voor 7 juni de
opgavestrook, (dus niet via de website) in bij de juf of meester. Na opgave krijgen de
kinderen een sponsorenveloppe en daarmee kunnen ze op pad voor het KWF. Ook kunnen
ze zelf originele acties op touw zetten om extra geld op te halen. Voorbeelden zijn: cupcakes
bakken, flessen inzamelen, auto's wassen of sieraden maken en verkopen enz......
Tot ziens op 6 juli!

Oproep voor hulp in de schoolbieb
Voor onze schoolbieb zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder/grootouder die mee zou willen
helpen met het uitkiezen van de biebboeken.

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 7 juni 2019

