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Belangrijke data:
Woensdag 10 oktober
Woensdag 3 t/m vrijdag 12 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
Woensdag 7 november
Vrijdag 9 november
Maandag 12 november
Woensdag 14 november
Dinsdag 20 t/m donderdag 22 november
Vrijdag 23 november
Dinsdag 18 december 19.00-20.00

Cruyff Court voetbal toernooi jongens!
Kinderboekenweek
Techniekles groep 7 en 8 (op de fiets!)
Herfstvakantie
St. Maarten groep 1 en 2, Olde Kinholt
St. Maarten groep 3
Natte gymles groep 7
Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiedag van
de leerkrachten
Voortgangsgesprekken ouders en
leerkrachten.
Studiedag, leerlingen groep 2 zijn vrij.
Examen/presentatie avond
weerbaarheidstraining groep 8.

EU schoolfruitprogramma
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen
aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019
ontvangt de school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. We zijn dan ook
weer op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met het snijden en verdelen van het fruit
en de groente op de woensdag, donderdag en vrijdag. Geef u op bij juf Miranda;
directie.titusbrandsma@catent.nl.

Studiedag 1 oktober
We denken dat de leerlingen hebben genoten van de
vrije dag. De leerkrachten hebben ook genoten van deze
dag. De dag stond in het teken van ICT. Eerst zijn we
veel te weten gekomen over office 365 en werken we
voortaan in de cloud.
Vervolgens hebben we een hele leuke workshop gehad
over de nieuwe ouderapp. Binnenkort horen jullie ook
als ouder hoe hiermee om te gaan.
‘s Middags hebben we een verrassende workshop gehad
van de onderwijsgoeroe Dr. Zachary Walker. Hij is
auteur van het boek ‘Teaching the Last Backpack generation’. Walker heeft antwoord gegeven op de
vraag wat nodig is om een goede leerkracht te zijn, rekening houdend met de generatie leerlingen
die nu en de komende tijd in de schoolbanken zit. En dan vooral dat devices, indien goed gebruikt,

een krachtig hulpmiddel kunnen zijn voor leerlingen.
Al met al een zeer inspirerende dag.

Trefwoord
Met Trefwoord werken we van 15 okt. tot 9 nov. rond het thema “Verfraaien”.
Op allerlei manieren verfraaien we iets aan ons huis, onszelf of wat we ook belangrijk vinden. Met
een nieuw kapsel, een eigentijdse bril, een nieuw verfje in huis of een mooi gedicht bij een cadeautje
worden wijzelf of waardevolle zaken extra mooi gemaakt. Lang niet altijd omdat het moet, maar
gewoon omdat het kan. Ze horen het bijbelverhaal over de Syrische generaal Naäman. Hij is zeer
gevoelig voor uiterlijkheden. Zo draagt hij graag een indrukwekkend uniform dat goed laat zien dat
hij generaal is. Toch verhult dat prachtige uniform wat er werkelijk met Naäman aan de hand is. Hij is
ziek, melaats, en daarmee onrein. Hoe kan hij genezen? Hij krijgt de tip om naar Israël te gaan, naar
de profeet Elisa. Dat doet hij. Hij had verwacht om met grote rituelen en bezweringen genezen te
worden. Maar nee, het is ‘niet meer’ dan een simpele onderdompeling in de rivier de Jordaan. En hij
moet ook nog zijn prachtige uniform uitdoen. Met het afleggen van het fraaie uiterlijk toont Naäman
zijn kwetsbaarheid, zijn ware ik. En zo wordt hij door Elisa – of is het door God – genezen. Gratis en
voor niets.

Start Kinderboekenweek
Gisteren is de Kinderboekenweek begonnen, 10 dagen lang staat alles in het teken van boeken en
lezen. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘vriendschap’. Gisterochtend zijn alle
leerlingen onder de vriendschapsboog door gelopen en hebben we met z’n allen in het speellokaal de
Kinderboekenweek geopend. De komende dagen wordt er extra veel voorgelezen, we hebben een
vriendschapsmuur waar ‘Wie wil met mij....’ briefjes kunnen worden opgehangen, we maken een
vriendschapsmeter in de klas en we zijn natuurlijk druk het lied en de dans van Kinderen voor
Kinderen aan het oefenen.

Oproep voor overblijfouders (noodoproep!)
De Tussenschoolse Opvang (TSO) is dringend op zoek naar nieuwe overblijfouders die samen met
andere ouders de TSO bezetten over vier dagen in de week. In overleg kunt u aangeven welke dag u
zich wilt inzetten voor de TSO. Uiteraard tegen een vergoeding.
Heeft u belangstelling, maar wilt u er nog meer van weten, neem dan contact op met Natascha
Jonkman. Zij kan u precies vertellen wat de werkzaamheden zijn en hoeveel tijd het vergt. Maak een
afspraak met Natascha via het mailadres; tsocoordinatortbschoool@gmail.com, maar u mag
uiteraard ook altijd contact opnemen met Miranda de Vent, telefonisch of per mail
directie.titusbrandsma@catent.nl

Start weerbaarheidstraining groep 8
Vanaf dit schooljaar willen we starten met een weerbaarheidstraining voor groep 8. De training
“samen weerbaar” bestaat uit 12 lessen en zal worden gegeven door de groepsleerkracht en twee
begeleiders vanuit het SWW. Het doel van het volgen van deze training is het verbeteren van de
relatie tussen leerlingen. De training leert kinderen beter voor zichzelf op te komen, respectvol om te
gaan met elkaar, het krijgen van meer zelfvertrouwen en het aangeven van je grenzen. Tijdens de
training zijn er ook twee ouderavonden gepland voor de ouders van groep 8. Wij verwachten van de
ouders dat zij actief betrokken zijn en dat we samen met elkaar kunnen zorgen voor een veilige
leeromgeving. De weerbaarheidstraining willen we vanaf volgend school in groep 7 vast in plannen in
ons jaarrooster.

Techniek groep 7 en 8.
Voor techniek zijn wij op zoek naar ouders die met ons mee willen fietsen en willen begeleiden
tijdens de technieklessen. Per keer hebben we 2 ouders nodig. De techniekdagen zijn: 19 okt, 30 nov,
15 febr, 29 maart, 28 juni. Op donderdag 7 maart gaan wij voor techniek naar Ruinen daarvoor zijn
wij op zoek naar vervoer met de auto. Wie wil deze ochtend rijden? En wilt u één of meerdere van
deze middagen helpen, dan graag even een mailtje naar n.slagter@catent.nl.
Op deze middagen is er een continu rooster. Alle leerlingen van groep 8 blijven dan over en om 14.00
zullen ze vrij zijn. We gaan op de fiets.

Groep vier:
Wie rijdt er mee met groep 4?
Op woensdag 17 oktober gaat groep vier op bezoek bij het Bezoekerscentrum De Wheem in
Balkbrug. Hier gaan de leerlingen, onder begeleiding van onze oud-collega juf Lydia, het ‘leer-speel
natuurpad Bas de Daspad’ volgen.
We vertrekken om 8.45 uur en hopen rond 11.30 uur terug te zijn.
Voor deze activiteit zoeken we ouders die willen rijden en tevens de kinderen begeleiden.
Graag uw opgave bij juf Heleen. Bellen, zeggen of mailen; h.wehkamp@catent.nl Wilt u ook even
aangeven hoeveel kinderen er met u mee kunnen rijden? Alvast hartelijk dank!

Computergebruik groep 4.
De leerlingen van groep vier mogen voor het computergebruik hun eigen oortjes van huis
meenemen. Deze blijven op school. Graag in een klein doosje.

MijnKlas
De meeste leerlingen zijn al druk thuis aan het oefenen met topo en dictee. Dictees kunnen
leerlingen online oefenen op MijnKlas. De website werkt het best op Google Chrome, helaas kunnen
enkele leerlingen nog niet inloggen in MijnKlas. Dit probleem is bij ons bekend en wij hebben hier
contact over met de uitgever. Zodra wij hier meer over weten, zullen we dit zo snel mogelijk
doorgeven.
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