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Belangrijke data:
Vrijdag 9 november
Maandag 12 november
Maandag 12 november
Woensdag 14 november
Woensdag 14 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 16 t/m 23 november
Maandag 19 t/m donderdag 22 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Maandag 26 november
Woensdag 28 november
Woensdag 5 december
Woensdag 12 december 12.15-13.15 uur
Dinsdag 18 december 19.00-20.00
Woensdag 19 december
Woensdag 19 december
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
2019
Donderdag 10 januari
Week 3
Maandag 28 januari
Donderdagavond 31 januari

St. Maarten groep 3
Natte gymles groep 7 (op de fiets) Nog een
ouder nodig!
Groep vier: 13.30 uur Leescirkel 1 door Aletta
van de bibliotheek.
Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiedag van
de leerkrachten
Schaaktoernooi groep 6
Handbaltoernooi groep 3 en 4
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
Handbaltoernooi groep 5 en 6
Sinterklaasfeest
Informatiemiddag “Tim en Flapoor” groep 2
Examen/presentatie avond
weerbaarheidstraining groep 8.
Kerstviering in de kerk, aanvang 8.45 uur.
Iedereen is welkom
Kerstfeest op school, ‘s avonds
Kerstvakantie
Informatie-avond VO, groep 8
Schoolschoonmaak
Natte gymles groep 6
Informatie ouderavond; informatieavond
over verschillende schooltijden verzorgd
door Kees Rosier.

Schoolfotograaf
Er is contact geweest met de schoolfotograaf. Er is wat vertraging bij de fotograaf ontstaan
daarvoor zijn excuses. Maar de verwachting is dat de inlogkaarten volgende week komen
voor de ouders.

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, 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.

Oudercontact middag/ avond kunt u digitaal inplannen.
In week 47 (19 november t/m 23
november) vinden er
voortgangsgesprekken plaatst. U moet
deze zelf digitaal inplannen. U doet dat
via onze website, tbschool.nl / ouders,
oudercommunicatie.
Belangrijk is dat u kunt inloggen in ons
ouderportaal. De meeste ouders hebben
dat al een keer gedaan. We hopen dat u
dat wachtwoord nog heeft onthouden of
vastgelegd. Maar voor veel ouders is dat
al een tijdje geleden dus we kunnen ons
voorstellen dat u dat niet meer weet.
Dan moet u gewoon ‘wachtwoord
vergeten’ aanklikken. Een aantal ouders hebben dit inmiddels al gedaan.
Bij de groepen 6, 7 en 8 gaan de leerlingen mee naar deze gesprekken en deze gesprekken duren
dan ook iets langer, 15 minuten.

EU schoolfruitprogramma
Goed nieuws! Volgende week gaan we op school weer starten met het
schoolfruit.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk.
De drie vaste groente- en fruitdagen op Professor Titus Brandsma worden:
woensdag, donderdag en vrijdag.
Op die dagen hoeft u geen eigen fruit mee te geven. Wilt u elke week weten welke stuks
fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
Ook proberen wij ouders elke week hierover te informeren.

Zorgzaken
Wij willen u graag op de hoogte houden van alles wat met de zorg op school te maken heeft. De
intern begeleidster, Tamara Broeksmit, is coördinator van de zorg. Achter de schermen gebeurt er
veel op het gebied van de zorg voor onze leerlingen en daar willen we u graag van op de hoogte
houden. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan bent u altijd van harte welkom om ze te stellen. De
intern begeleidster wil ze graag met u bespreken.

Wist u dat......
•

•
•
•
•
•
•
•

In oktober alle leerkrachten een vragenlijst invullen om de sociaal-emotionele ontwikkeling
goed in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken wij ZIEN. Via google kunt u zelf zoeken naar
ZIEN Driestar educatief.
De groepen 5 t/m 8 ook alle leerlingen zelf een vragenlijst invullen van ZIEN.
Deze vragenlijsten bekeken worden samen met de intern begeleider en dat we zo de zorg
goed kunnen signaleren.
De leerkrachten op woensdag 31 oktober een groepsbespreking hebben gehad met de intern
begeleider en wij de leerlingen uit de groep bespreken.
Ook de groepen 1 t/m 8 een sociogram invullen, zo krijgen wij een goed beeld van de
groepsvorming.
Al deze gegevens met directie en team besproken worden en er een plan van aanpak
gemaakt wordt.
Indien nodig wij kind gesprekken plannen met de leerlingen en zo een goed beeld krijgen van
de signalen.
Tijdens ons eerste oudercontact in november de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerling centraal staat.

Trefwoord
Met Trefwoord werken we van 12 t/m 30 november rond het thema “Dromen”.
Ieder mens heeft dromen gedurende de slaap. In nachtelijke dromen verwerkt het brein de
ervaringen van overdag. Jonge kinderen hebben vaak nachtmerries. Ze verwerken angsten, dingen
waar ze vanwege weinig levenservaring nog geen greep op hebben. Ouders troosten dan hun kind en
stellen het gerust. “Het is maar een droom”.
In de bijbel zijn het vaak profeten die de dromen hebben. De kinderen maken kennis met de profeet
Jesaja. Hij krijgt van God de opdracht om namens Hem te spreken.
Mooie dromen? Het is de kracht van Bijbelse profeten. Met hun scherpe en kritische blik op de
wereld zoals die is, geven ze een perspectief op de wereld die kan komen. Zulke dromen blijven niet
beperkt tot de Bijbel. Martin Luther King droomde van een wereld waarin alle mensen als broeders
en zusters zullen samen leven.

Ouderwerkavond Sinterklaas
Zaterdag 17 november komt Sint in het land en daarom willen wij op maandag 19 november om
19.00 uur de school in Sinterklaassfeer brengen. Voor de ouderwerkavond zijn we op zoek naar
ouders die op deze avond willen meehelpen. Ook zoeken we nog een ouder die mooie
raamschilderingen kan maken op deze avond, ben jij degene die we zoeken? Geef dit aan op de lijst,
deze lijst hangt bij de groepen 1 tot en met 4 bij de deur. Ook ouders met een kind in de groepen 5
t/m 8 mogen gezellig meehelpen. U kunt zich opgeven d.m.v. dit opgave strookje:
…................................................................................................................................................................
Ouderwerkavond sinterklaas opgave strookje.
Ja ik kom maandag 19 november om 19.00 uur meehelpen met de ouderwerkavond.
Ik kom met....... perso(o)n(en)
Naam:

Mijn kind zit in groep:

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 22 november 2018

