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Belangrijke data:
Donderdag 20 juni

Maandag 24 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 26 juni
Vrijdag 28 juni
Vrijdag 28 juni
Zaterdag 29 juni

Week 27
Dinsdag 2 juli
Woensdag 3 juli
Woensdag 3 juli

Maandag 8 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Donderdag 11 juli

De leerlingenraad gaat samen met groep 6
naar de Tamboer voor de aftrap van
‘Muziekakkoord Drenthe’
Verjaardag juf Leonie
Kennismakingsdag groep 8 brugklas
Alle leerlingen gaan kennismaken in de
nieuwe groep
Rapport gaat mee
Techniek middag groep 7 + 8 (Wolfsbos)
Finale Johan Cruijff Toernooi groep 8 in
Nijmegen. Denk nog even aan het briefje die
u moet inleveren.
Oudergesprekken facultatief
Juf Nelleke en juf Tamara vieren hun
verjaardag.
Bezoek kinderkoor uit Oeganda (zie verdere
info in de nieuwsbrief),
Eindviering en afsluitend optreden
kinderkoor uit Oeganda. Aanvang 13.00 uur
tot ongeveer 14.00 uur. Iedereen is welkom
in de kerk. Dus ook (groot)ouders en andere
bekenden.
Musical groep 8
Groep 5: afscheid juf Chantal
Afscheid groep 8
Nationale Overblijf dag op de Titus Brandsma
Laatste schooldag groep 1 t/m 7, 15.00 uur
vrij.

Muziekakkoord Drenthe
Het was vandaag een bijzondere dag voor groep 6 en de leerlingenraad van onze school. Ze waren
exclusief uitgenodigd voor het evenement in theater de Tamboer, waaronder toeziend oog van
Koningin Maxima het Muziekakkoord Drenthe werd getekend.

Onze leerlingen zagen er dan ook prachtig uit en hebben het ook een heel
leuk evenement gevonden. Met alle beveiliging rondom de Koningin
kwamen we niet heel dichtbij, desondanks een ervaring om nooit meer te
vergeten.

Plusgroep
Wij zijn Steijn, Stan, Iris, Marjolein en Sharon en we zaten dit jaar in de
plusklas. De laatste opdracht voor dit jaar was het maken van een eigen
escaperoom. We hebben allemaal verschillende puzzels bedacht en
verwerkt in de escaperoom. We hebben ook LEGO WeDo in de
escaperoom verwerkt. Dit is LEGO wat je zelf kan bouwen en programmeren. Wij zijn trots op het feit
dat het überhaupt een escaperoom is geworden en dat het is gelukt. Juf Leonie en Juf Nelleke
hebben de escaperoom getest. Het is niet makkelijk geworden. Een aantal kinderen hebben de
escaperoom namelijk al gedaan, maar lang niet iedereen is er uitgekomen.

Woensdag 26 juni wendag voor alle leerlingen
Op woensdag 26 juni gaat groep 8 kennismaken met het voorgezet onderwijs. De leerlingen van de
Titus Brandsma gaan kennismaken met de nieuwe groep en de nieuwe leerkrachten.

Oudergesprekken facultatief
Week 27 wordt gebruikt om eventueel nog de laatste oudergesprekken te voeren. De leerkracht kan
een afspraak met u maken voor een laatste oudergesprek. Vaak worden dan ook de
handelingsplannen afgesloten voor dit schooljaar. We hebben we gedaan en wat gaan we komend
schooljaar weer doen.

Optreden Oegandese kinderkoor, woensdag 3 juli
Tijden:
8.15 uur worden we door het koor welkom geheten op het schoolplein.
8.30 tot 12.00 uur; verschillende workshops in de klas
12.00 tot 12.45 uur; eten in de klas met het koor erbij. Er wordt voor eten en drinken gezorgd.
Om 13.00 uur hebben we dan onze eindviering in de R.K. Kerk met als afsluiting een spetterend
optreden van het koor. (duurt tot ongeveer 14.00 uur of iets later)
Neem wat klein geld mee (1, 2 euro of iets meer) voor de afsluitende Afrikaanse markt in de kerk
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 staat er een grote
spaarpot 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.
De teller zit nu op 92 euro! Maar daar kan uiteraard nog meer bij
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.

Laatste week groep 8
Donderdag 4 juli

Maandag 8 juli (ochtend)

Liedjes musical worden
gezonden in ’t Olden Kinholt
voor de bewoners.
Opvoering musical voor groep 1
t/m 7

Woensdag 10 juli

De middag zijn de leerlingen van
groep 8 VRIJ!
Leerlingen om 17.45 uur in ’t Oor
voor het schminken.
Zaal open om 18.30 uur
Aanvang musical: 19.00 uur
Opruimen en schoonmaken van
de klas.
Leerlingen om 9 uur op school.

Donderdag 11 + Vrijdag 12 juli

Groep 8 gaat strooien in alle
klassen.
Om 10.45 kruien we de
leerlingen de school uit. Ouders
zijn hierbij uitgenodigd. Hierna
zijn de leerlingen van groep 8
vrij.
Vakantie!!

Maandag 8 juli (avond)

Dinsdag 9 juli

De hele musical wordt dus
niet opgevoerd, zoals eerder
genoemd.
Leerlingen groep 8
verzamelen om 8.30 uur in ’t
Oor

Graag een plastic zak mee
Graag snoepjes omwikkelt
met papier.

Musical voor de groepen 1 t/m 7.
Maandagochtend 8 juli komen de leerlingen van de gr 1 t/m 7 kijken naar de musical in Het Oor. De
groepen 1 t/m 8 hoeven deze ochtend géén fruit voor de ochtendpauze mee te nemen.

Donderdag 11 juli, Nationale Overblijfdag
Op donderdag 11 juli, a.s. hebben wij als school een nationale TSO dag.
Wij willen alle kinderen van de school uitnodigen om op deze middag vrijblijvend over te laten
blijven. Daar zijn geen kosten aan verbonden. De kinderen moeten wel hun eigen eten en drinken
meenemen, en een goed humeur.

Als afsluiting van dit uurtje willen wij als TSO Team alle kinderen een lekker ijsje aanbieden die
middag.
We gaan er een gezellig uurtje van maken.
Groetjes,
Natascha Jonkman
TSO Coördinator professor Titus Brandsmaschool

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

Afscheid juf Chantal
Hallo allemaal,
Na twee ontzettend leuke jaren op de Titus Brandsma ga ik helaas afscheid nemen. Zoals jullie
misschien wel weten, ben ik ook werkzaam in het speciaal basisonderwijs en zal ik per komend
schooljaar daar fulltime gaan werken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de afgelopen twee jaar
waarin ik heel erg veel heb mogen leren; zowel in mijn WPO-stage als in mijn eerste jaar als ‘echte’
juf. Natuurlijk ga ik niet weg zonder afscheid te nemen. Dat zal ik, samen met de kinderen van groep
5, doen op dinsdag 9 juli. De kinderen van groep 5 hoeven dan geen fruit mee en ze mogen verkleed
naar school komen. Ik weet zeker dat we er dan een heel leuk en gezellig afscheid van kunnen
maken! Bedankt allemaal voor de leuke tijd op de Titus Brandsma!
Groetjes,
juf Chantal

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 4 juli 2019

