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Belangrijke data:
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
Maandag 24 februari

Woensdag 4 maart
Donderdag 5 maart of vrijdag 6 maart
Week 11
Woensdag 11 maart
Zondag 19 april
Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Studiedag groep 1 en 2, deze leerlingen zijn vrij
Studiedag voor de hele school, gaan we samen
de cito resultaten bespreken en analyseren.
Rapporten mee
Voortgangsgesprekken
Sport en spelmiddag groep 1 en 2 (13.00 tot
14.00 uur), groep 3 en 4 (14.15 tot 15.15 uur)
Unicefloop

Planning voor het vernieuwen van het
schoolplein is:
De montage van de speeltoestellen is op 28-2930 april
Het kunstgras komt op 6-7-8 mei
En in de weken ervoor moet het
grondverzetwerk nog gedaan worden. Een hele
klus.

Belangrijk nieuws over de schoolapp, graag vernieuwen.
Op 10 februari is de nieuwe App te downloaden onder de naam SchoolsUnited De nieuwe App gaat
10 februari uitkomen onder de naam SchoolsUnited. Daarmee is het mogelijk dat ouders en
leerkrachten op hun eigen moment over kunnen stappen. Iedere gebruiker moet eenmalig opnieuw
inloggen in de App. De oude App blijft tot aan 1 mei nog te gebruiken dus tussen 10 februari en 1
mei zijn beide Apps door elkaar heen te gebruiken. Ouders hoeven zich uiteraard niet nogmaals in
het ouderportaal te registreren. Zoek vanaf 10 februari in de App en Play store onder de naam
SchoolsUnited en download de App.
Ouders instructies Ga naar schoolsunited.eu/instructie waar je de link van de instructies voor de
ouders vindt.
Excuses voor perikelen rondom de Push notificaties De organisatie van de app bieden hun excuses
aan voor de perikelen rondom de push notificaties. Met de nieuwe App moet dit tot het verleden
behoren.

Carnaval
Op 14 februari vieren we carnaval op school.
Voor de onderbouw, groep 1 t/m 4 is dit van 08:30 – 11:30. De kinderen zijn dus om 11:30 vrij!
We gaan deze ochtend allerlei spelletjes doen.
Groep 8 helpt hierbij het begeleiden van de groepjes. De kinderen hoeven geen eten en drinken
mee.
Ouders zijn van harte welkom om te helpen met het versieren op woensdag 12 februari om 08:30.
En bij het opruimen op vrijdag 14 februari om 15:00. Vele handen maken licht werk! Opgeven kan op
de daarvoor bestemde formulieren die bij de klassen hangen.
Voor de bovenbouw, groep 5 t/m 8 vieren we carnaval van 13:00 – 15:00. We hebben eerst de
modeshow in de klas en de Titusshow in de speelzaal. Later in de middag wordt er in elke klas een
spel gedaan.
De hulpouders worden op vrijdag 14 februari om 08:30 in het speellokaal verwacht voor de uitleg
van de spellen. Iedereen, ook de hulpouders, worden verkleed op school verwacht.

ALAAF! ALAAF! ALAAF!

Groep 5: verjaardag juf Kirsten.
Op woensdag 12 februari wordt juf Kirsten 30 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd worden. We vieren
deze dag in onze onesie/pyjama. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Daar
zorgt de juf voor. We maken er een gezellige en feestelijke dag van op woensdag 12 februari.

Rapporten
Denkt u nog even aan het inleveren van het rapport van uw zoon en/ of dochter.

Trefwoord
Het thema voor de komende tijd van trefwoord is ‘Ontbreken’. Iedereen maakt wel eens mee dat hij
of zij iets mist of anders gezegd dat er iets ontbreekt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een doosje
met kleurpotloden waar de groene kleur uit mist. Dat beperkt je, vooral als je net de blaadjes en de
steel van de bloem groen wilt inkleuren.
Dat mag niet ontbreken – basisbehoeften
In de midden- en bovenbouw leren kinderen wat basisbehoeften zijn voor mensen. Zo is er de vraag
of een warme trui een basisbehoefte is of niet. Maar ook een verhaal over het leven van Tina in een

sloppenwijk. En dat Tina probeert, ondanks dat er heel veel niet is, iets te maken van haar leven.
Hoe doet zij dat dan en hoe gaat zij om met alles wat er ontbreekt in haar leven? Daar mogen de
kinderen naar luisteren en met elkaar over in gesprek gaan. Welke basisbehoeften ontbreken?
Groot gemis en terugvinden in de bijbel
In dit thema komen drie Bijbelverhalen aan bod die ook over gemis gaan. Deze Bijbelverhalen
worden gelijkenissen genoemd.
De verhalen gaan over het verloren schaap, een mevrouw die één van haar tien muntjes is
kwijtgeraakt. Want als je er maar tien hebt en je bent niet rijk, dan is dat een groot gemis. Denk er
maar eens over na wat deze mevrouw misschien allemaal niet meer kan.

Unicefloop
In samenwerking met de Hoogeveense Cascaderun wordt zondag 19 april a.s. de 34e Unicefloop in
Hoogeveen georganiseerd.
Mede door uw inzet werd de Unicefloop in 2019 een fantastisch evenement waarbij 1400 kinderen
ruim € 34.000 bij elkaar hebben gelopen. Wij hopen dat u ons wilt helpen om dit jaar ook weer zo’n
succes te maken van de Unicefloop.
Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 27 februari 2020

