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Belangrijke data:
Vrijdag 28 februari
Maandag 2 maart
Woensdag 4 maart
Donderdag 5 maart
Week 11 (dus vanaf maandag 9 maart)
Palmpasen 31 maart, groep 1 en 2.
Donderdag 5 maart of vrijdag 6 maart
Week 11
Woensdag 11 maart

Donderdag 19 maart

Vrijdag 27 maart
Dinsdag 31maart
Dinsdag 7 april en donderdag 9 april
Vrijdag 10 t/m maandag 13 april
Woensdag 15 en donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Zondag 19 april
Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

Workshop Robin Hood groepen 3 en 4
Voorstelling Vastenactie voor groep 2 t/m 5
De gymles voor groep 4 en 5 vervalt!
Studiedag voor de hele school, gaan we samen
de cito resultaten bespreken en analyseren.
Voorstelling Robin Hood in de Tamboer voor de
groepen 3 en 4.
Voortgangsgesprekken over het rapport.
De leerlingen lopen om 14.30 uur in optocht
door de straat.
Rapporten mee
Voortgangsgesprekken
Sport en spelmiddag:
groep 3 en 4(13.15 tot 14.15 uur)
groep 1 en 2 (14.30 tot 15.30 uur)
Dode hoek project groep 8.
Op deze ochtend zullen we tussen 10.35 en
12.00 uur de straat afzetten met lint voor de
vrachtwagen.
Techniekles Wolfsbos groep 8
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Kijkweek voor ouders
Leerlingen zijn vrij, Goede vrijdag en Pasen.
Iep eindtoets groep 8
Koningsspelen op school
Unicefloop

In eerdere nieuwsbrieven hebben we
aangegeven dat we rond de
meivakantie beginnen met het
speelplein. Helaas moet dit uitgesteld
worden. De toestellen moeten uit China
komen en i.v.m. het coronavirus
kunnen de toestellen nog niet geleverd
worden.

Vastenactie 2020
In de tijd vóór Pasen, ‘de vastentijd’, zamelen jullie dan, per klas, weer geld in voor het project van
de vastenactie. Dit doen jullie dan door middel van klusjes en/of andere acties en wij vinden dat
jullie altijd flink jullie best doen! Ik ben benieuwd welke klas er dit jaar het meeste geld in hun
‘vastenpot’ heeft. Dit jaar staat de campagne van de vastenactie in het teken van beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Het thema van de vastenactie 2020 is: ‘Werken aan je toekomst’
Hiermee draagt vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen!
Op 2 maart komt de verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek, namens de vastenactie, bij jullie op
school voor de groepen 2 t/m 5, met zijn buikspreekpoppen en goocheltrucs, dus dat wordt vast een
hele leuke dag!
Wij wensen jullie, namens de vastenactie, dan ook heel veel plezier en wij horen graag van jullie de
verhalen, als wij op donderdag 9 april langskomen om het ingezamelde geld op te halen uit de
klassen.
Tot dan, Wil Bulthuis en Marjo Steenbergen.

Voortgangsgesprekken week 11
Vanaf woensdag 26 februari kunt u weer digitaal de oudercontacten inplannen. Dat kan nog niet met
de telefoon maar moet nog via de computer. Veel ouders hebben zich al keurig digitaal ingeschreven
voor de oudergesprekken. Heeft u dat nog niet gedaan dan graag nog even doen. Ga naar de
website van de school. Kopje ouders en dan vervolgens naar oudercommunicatie. U kunt vervolgens
online intekenen via het ouderportaal: met het email adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en
het wachtwoord wat u zelf hebt aangemaakt. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen ook mee met de
oudergesprekken. We gaan ervan uit dat u bij scheiding, in goed overleg samen intekent voor de
gesprekken.
Denkt u er nog aan om de rapporten bij de groepsleerkrachten in te leveren!

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 graag nog ernaast 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.

Palmpasen

31 maart gaan we om 10.30 uur weer Palmpasen stokken maken met de kleuters. Voor hulp zullen
een aantal ouders benaderd worden. In de middag om 14.30 uur lopen we met onze versierde
stokken een rondje door de buurt. U mag dan aan de kant staan en onze vrolijke stoet bekijken.
Meer informatie zal u te zijner tijd in de vernieuwde schoolapp ontvangen.

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.

Hulp nodig voor de Wandelvierdaagse!
We zijn dringend op zoek naar vaders of moeders die de organisatie van de wandelvierdaagse op
zich gaan nemen. Anders kunnen we niet meer gezamenlijk als school gaan lopen en ga je
individueel op pad met je kind. U kunt zich opgeven bij juf Miranda
directie.titusbrandsma@catent.nl
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 maart 2020

