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Nummer 8

Belangrijke data:
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
2019
Week 2
Donderdag 10 januari 2019
Dinsdag 15 januari
Week 3
Maandag 28 januari
Donderdagavond 31 januari

Woensdag 17 april 2019

Woensdag 22 mei 2019

‘foute’ kersttruien dag
Opruimen van de school vanaf 12.00 uur
Vele handen maken licht werk!
Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Cito Toetsen
Informatie-avond VO, groep 8
Diploma uitreiking “Samen Weerbaar”( was
eerst een andere datum)
Schoolschoonmaak
Natte gymles groep 6
Informatie ouderavond; informatieavond
over verschillende schooltijden verzorgd
door Kees Rosier.
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
5 t/m 8 Tijden: 10.45 tot 12.15

Kerst
‘s Morgens hebben we eerst genoten van een leuke kerstviering in de kerk. Deze viering was
drukbezocht door ouders en andere belangstellenden. Door de leerlingen van groep 1 t/m 3 werd
het kerstspel gespeeld. Ze deden het keurig. Verder hadden we livemuziek van Fleur op haar viool.
Knap gedaan hoor!
In de avonduren hadden we het culturele kerstfeest op school.
Eerst hebben we met alle ouders mogen genieten van de
optredende leerlingen van groep 1 t/m 4.
Vervolgens mochten de leerlingen en de ouders genieten van
een heerlijk Christmas diner in hun eigen klas om vervolgens in
de andere klassen ook te kijken en te proeven van de lekkere
maaltijden die daar nog stonden. Vanaf half 8 hebben we buiten
nog mogen genieten van de optredens van groep 5 tot en met 8.
Deze avond sloten we af met koorzang van iedereen; “We wish you a Merry Christmas and a Happy
New Year”.
Het was een informeel samenzijn van leerlingen, leerkrachten en ouders. Er hing een gemoedelijke
en een gezellige sfeer. Bij deze willen we ook alle ouders bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.

Foute Kersttruiendag.
Veel kinderen hebben erg hun best gedaan voor een prachtige foute kersttrui!

Schoolschoonmaak
In week 3 van 2019 gaan we de lokalen en het speelmateriaal van de kleuters weer schoonmaken, na
de vakantie horen jullie hier meer over!

De school groeit!
Dit schooljaar zijn we begonnen met een kleutergroep van 32 leerlingen maar dan wel met hulp van
de onderwijsassistent juf Bianca voor 6 dagdelen per week. Het is heel fijn om te zien dat we groeien
en we zitten nu al op 36 leerlingen. We beseffen dat het een grote kleutergroep is en we hebben
nogmaals gekeken of er nog wat financiële ruimte was in de formatie.
De volgende maatregelen hebben we kunnen regelen:
•
•
•
•

Extra inzet formatie voor 1 ½ dag in de week
Inzet van onze eigen leerkrachten, hier zijn de kleuters namelijk al mee vertrouwd.
Daarom krijgt Juf Roelinke deze extra uitbreiding.
Gekeken is naar een goede verdeling van beide leerkrachten zodat beide leerkrachten
verantwoordelijk blijven voor beide groepen (groep 1 en 2).

Uiteraard blijft juf Bianca en ook de stagiaires beide leerkrachten nog ondersteunen. Ook blijven
groep 1 en 2 samenwerken waar mogelijk, en apart waar dit handiger is.

Bieb-(groot) ouder gezocht!
•
•
•

Heeft u nog wat tijd over op de woensdag!
Van 8.30 tot 9.30 uur!
Vindt u het leuk om de school te helpen!

Dan is bieb-(groot) ouder misschien wel wat voor u. In onze schoolbibliotheek mogen onze leerlingen
de boeken ruilen en u gaat dat coördineren en regelen. Verder is het handig wanneer u ook de
bibliotheek een beetje op orde houdt.
Lijkt u dat leuk dan mag u Miranda de Vent een mailtje sturen. De mail kan naar
directie.titusbrandsma@catent.nl

Groep 7
Hallo allemaal,
Ik ben Merle Arkes, ik ben 21 jaar en ik woon in Slagharen. In mijn vrije tijd doe
ik graag aan hardlopen en zo nu en dan speel ik piano. Ik studeer aan de
Katholieke Pabo Zwolle. In januari ga ik afstuderen en ga ik mijn diploma in
ontvangst nemen. Eind januari zullen jullie mij zien in groep 7. Ik ben al een
beetje bekend op de Titus Brandsma, ik heb in mijn derde jaar van de pabo
namelijk al stagegelopen op deze school. Ik heb erg veel zin om de komende tijd
op de Professor Titus Brandsma te mogen werken! Tot gauw!

Opvoedparty
In samenwerking met het SWW ( Stichting Welzijnswerk) gaan we in een
informele sfeer een opvoedparty organiseren. Het afgelopen jaar was het
thema van de koffieochtend “Mediawijsheid” en dit keer willen we samen met
alle ouders een opvoedparty organiseren. Tijdens deze ochtend gaan we samen
met elkaar aan de hand van stellingen in gesprek over opvoeden en wat er
allemaal bij komt kijken. Het doel is dat we van elkaar kunnen leren! Onder het
genot van een kopje koffie/thee gaan we met elkaar in gesprek. Lijkt dit u leuk,
kom dan gezellig! We hebben het aan het einde van de woensdagochtend
gepland, zodat u daarna direct de kinderen kunt meenemen.
Tamara Broeksmit (IB) en Els Boesveld (SMW) begeleiden deze ochtend.
Data:
Groepen 1 t/m 4 17 april 2019 10.45 tot 12.15
Groepen 5 t/m 8 22 mei 2019 10.45 tot 12.15
Dus noteer het in de agenda!!!!

Versiergroep App
We willen graag in samenwerking met ouders van de OR een app aanmaken waarin
ouders/verzorgers zitten die het leuk vinden om de school een paar keer per jaar te versieren.
Daarbij denken we aan Sinterklaas, Kerst, Wintertijd, Pasen, Lente, Zomer, Herfst etc. Onder

schooltijd kunnen ouders/verzorgers dan met elkaar de school aankleden. Alle oudste kinderen
krijgen binnenkort een brief mee naar huis met daarop een antwoordenstrookje. Heeft u interesse in
de werkgroep “school versieren” en zou u graag in de app willen, vul dan het formulier in en geef het
aan de groepsleerkracht.

Oproep ouders opruimen van de kerstspullen
Op vrijdag 21 december willen we de kerstspullen weer opruimen. Ook hiervoor zijn wij op zoek naar
ouders die ons willen helpen. We starten dan weer om 8.30 tot 10.30 uur.
Graag tot dan!

Zorgzaken
Wist u dat..... Over Parnassys.
•
•
•
•
•
•
•

Wij als school een digitaal leerlingvolgsysteem gebruiken binnen de school.
Dit leerlingvolgsysteem Parnassys heet.
Wij vanaf de aanmelding een dossier opbouwen tot aan groep 8.
Wij binnen dit digitale computersysteem (dossier) allerlei zaken noteren van de leerlingen
zoals notities van gesprekken, toetsen, verslagen, plannen etc.
We dit dossier gebruiken voor een warme overdacht naar de nieuwe collega toe.
ZIEN (leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling) ook van Parnassys is.
Op www.parnassys.nl u meer informatie kunt lezen over dit leerlingvolgsysteem.

Trefwoord 2019
‘Leren’ is het Trefwoordthema in deze eerste drie weken van het nieuwe jaar. Voor kinderen is leren
nauw verbonden met naar school gaan. Maar ook buiten school, in het leven zelf valt er veel te leren.
De steeds veranderende wereld om ons heen, nieuwe technieken en ervaringen brengen ons
voortdurend tot leren. De uitdrukking ‘door schade en schande wijs’, klinkt misschien wat negatief,
maar helemaal onwaar is hij niet. Gelukkig kennen we ook de uitdrukking: ‘levenswijs’ en
‘ervaringsdeskundig’.
Leren draait niet altijd om het juiste antwoord. Door goede vragen te stellen word je wijzer. Wat
betekent het dat je mag leren? Leren is ook vaak een kwestie van durven, van vallen en opstaan, van
leren omgaan met teleurstellingen en groeien van je successen.

We vertellen het verhaal van Johannes de Doper. Hij is voor veel mensen in die tijd een overtuigend
leraar, omdat hij zelf zo eenvoudig en oprecht leeft. Hij leert de mensen: “Bedrieg niemand en leef zo
rechtvaardig en eerlijk als je kunt”.
En Johannes leert de mensen dat na hem een nog grotere leraar komt: Jezus.
Jezus kan de mensen leren wat werkelijk en volledig ‘mens zijn’ is in de ogen van God. Dat is een
levenslange puzzel, maar een hele mooie waarin je stukje bij beetje leert en wijzer wordt.

Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te
Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een
uitdagend en onverhard parcours loopt van 500 m, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van
Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden.
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 m
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk
een in de kleuren, goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is
om je van tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.
Met vriendelijke groet,
Frank Schuurman
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
06-55470112 | f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 10 januari 2019

