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Belangrijke data:
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
Woendag 31 oktober
Woensdag 7 november
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Maandag 12 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 16 t/m 23 november
Dinsdag 20 t/m donderdag 22 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Maandag 26 november
Dinsdag 18 december 19.00-20.00

Techniekles groep 7 en 8 (op de fiets!)
Herfstvakantie
Verjaardag Juf Jolisa
St. Maarten groep 1 en 2, Olde Kinholt
Info avond VO voor groep 8; 19.30 uur op
TBschool
St. Maarten groep 3
Natte gymles groep 7 (op de fiets) Nog een
ouder nodig!
Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiedag van
de leerkrachten
1e rapport mee
Week van de mediawijsheid groep 8
Voortgangsgesprekken ouders en
leerkrachten.
Sinterklaashuis groep 1 en 2
Studiedag, leerlingen groep 2 zijn vrij.
Sinterklaashuis groep 3 en 4
Examen/presentatie avond
weerbaarheidstraining groep 8.

Onze school heeft de schoolapp
Onze school is overgegaan naar de nieuwe SchoolApp. Ouders kunnen hierbij
reageren op berichten die leerkrachten plaatsen. Hiermee kun je foto‘s
ontvangen, nieuws van de groep ontvangen, de kalender inzien etc.
U gaat hiervoor naar de website: www.tbschool.nl en dan naar oudersoudercommunicatie. en hier kunt u de instructievideo registratie vinden. Hierin
worden ook alle stappen nog duidelijk uitgelegd. Klik hier . (Ctrl + Enter)
Verder heeft u nog de activicatiecode nodig van de school en dat is: tbschool!
Wil het toch nog niet lukken u kunt u vragen stellen bij onze ict-coördinator
Nelleke Slagter, leerkracht groep 8.
Opmerking: de meeste ouders hebben zich vorig schooljaar al geregistreerd in de ouderapp voor de
oudergesprekken. U heeft u dan niet nog een keer registeren maar wel de instructie volgen over de
app die je op de telefoon moet downloaden.

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.

6vs6 Johan Cruijftoernooi
In de voorrondes hebben we alles al gewonnen
behalve tegen de Regenboogschool. Dat ging dus
al super goed! De uitslag was dat we dus 2e
waren geworden en dus moesten we door.
Woensdag 17 oktober was het zover! We wilden
heel graag winnen natuurlijk. De eerste wedstrijd
moesten we tegen onze eigen groep 7 van de
Titus Brandsmaschool. Het was superspannend
maar het bleef 0-0. Daarna ging het steeds beter
en wonnen zelfs met 4-0 van de Regenboog.
Mooi dat we nu eerste zijn geworden. We zijn dus de kampioenen van Hoogeveen en mogen
in mei naar Enschede. Lijkt ons ook erg leuk.
Geschreven door de keeper Luka en de groetjes van Stan, Stijn, Steijn, Merijn, Marijn en
Tyrone.

Groep 7
Meester Ingmar heeft vandaag aan de leerlingen verteld dat hij het nog erg naar zijn zin
heeft in groep 7 en dat hij voorlopig nog even blijft. Op deze manier krijgt juf Jolisa nog meer
tijd en rust voor de komende periode.

Excursie groep 4.
Woensdag 17 oktober heeft groep 4 een hele leuke excursie gehad in Oud
Avereest. Juf Lydia heeft hier een prachtige rondleiding gegeven rondom het
bezoekerscentrum de Wheem. Met de groep hebben ze het Bas de Das pad
gevolgd. Het was een prachtige morgen waar iedereen van heeft genoten. Bij
deze willen we ook de ouders bedanken die hebben meegereden.

Leuke morgen groep vier
Op donderdag 1 november komen vier meisjes van de Harm Smeenge school een morgen verzorgen
voor groep vier. Vanaf half 11 tot 12 uur komen ze met de kinderen knutselen en ook gaan ze de
leerlingen schminken, hun haar een kleurtje geven of de haren vlechten.

Sint-Maarten kleuters en groep 3
Op woensdag 7 november gaan de kleuters bij ‘t Olde Kinholt op bezoek om hun lampion te laten
zien en samen een paar liedjes te zingen. Groep 3 gaat vrijdag 9 november naar ‘De Pulle’. Rond half
twaalf zullen we daar zijn om al zingend onze lampion te laten zien. Daarna lopen we met de hele
groep weer terug naar school. Willen jullie na de herfstvakantie vast een lampionstokje met naam
erop meegeven aan de kinderen? Alvast bedankt!

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 8 november 2018

