Nieuwsbrief

Schooljaar 2019-2020

Nummer 1

Belangrijke data:
Maandag 26 augustus
Maandag 2 september
September/ Oktober
Woensdag 4 september
Vrijdag 13 september
Maandag 16 september
Woensdag 18 september
Maandag 23 september
Maandag 30 september
Woensdag 9 t/m vrijdag 11 oktober
Waar zijn we mee bezig op de Titus
Brandsma?

Start schooljaar 2019-2020
Natte gymles groep 8
Start Kunstweken
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Openingsviering in de kerk, 8.45 uur.
Iedereen is altijd welkom.
Natte gymles groep 7
Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij
Informatieavond/ kennismakingsavond
Natte gymles groep 6
Schoolkamp groep 8
• Kalender op de website is weer bijna
compleet. Handig voor u als ouder!
• Als school hebben weer een flink
geïnvesteerd in Chromebooks.
• Ook hebben we in alle klassen op de
binnenkant van de deuren nieuwe
magnetische doelenposters laten
maken.

Website
De website is weer bijgewerkt. De kalender is klaar! Leerlingen zijn overgezet. Voor de zekerheid
willen we vragen of het bij u ook klopt. Dat kunt u zien in de Schoolapp. U moet dan de goede
groepen te zien krijgen. Heeft u nog niet de schoolapp dan graag even regelen.
U moet zich dan abonnee worden van de nieuwsbrief en de app. Voor dit alles moet u zich eenmalig
registreren op het ouderportaal via onze website www.tbschool.nl
Op de website gaat u naar ouders/ oudercommunicatie en kunt u zich eenmalig registeren. Zorg
ervoor dat u uw wachtwoord goed bewaart.
Vink tevens aan dat u zich abonneert op de nieuwsbrief en welke groep uw kind(eren) komen.
De activatiecode die u nodig heeft is; tbschool!

De instructievideo is zeer duidelijk, tevens wordt in het filmpje aangegeven hoe u de schoolapp kunt
installeren op uw telefoon.
Heeft u toch nog vragen loop gerust binnen en we gaan u dan verder helpen.

MR verkiezing
In de laatste nieuwsbrief vorig schooljaar heeft de Medezeggenschapsraad een oproep geplaatst
voor een enthousiaste ouder die de oudergeleding wil komen versterken. Op deze oproep hebben 2
ouders gereageerd.
•
•

Ilse ter Stege
Ilone van der Starren

Mijn naam is Ilse ter Stege, 34 jaar en trotse moeder van Hugo (5 jaar) uit groep 2 en Anne-Sofie (2
jaar). Ik ben eigenaar van een uitzendbureau in Hoogeveen, waar ik al 11 jaar actief werkzaam in ben.
Vanuit mijn werkgebied ben ik o.a. veel bezig met communicatie en weet dat dit één van de
belangrijkste aandachtspunten is om nog meer gezamenlijk te kunnen bereiken. Graag ben ik ook
betrokken bij de school van mijn kind(eren) en ik denk graag mee over diverse onderwerpen.
Met vriendelijke groet,
Ilse ter Stege
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Mijn naam is Ilone van der Starren. Moeder van Tom (gr6) en Puk (gr3). In het dagelijks leven ben ik
bad-juf en pedicure, wat ik allebei met veel plezier doe.
Na 5 jaar mij met veel enthousiaste te hebben ingezet voor de ouderraad, vond ik het tijd om het
stokje door te geven en te ontdekken of ik mij verder kan ontwikkelen in een andere functie binnen
school. Dit omdat ik het zie als wisselwerking tussen school en ouders om betrokken te zijn en mijzelf
verder te ontwikkelen
Meedenken in het beleid van school en een zo goed mogelijke omgeving te creëren voor de opleiding
van onze kinderen. Daarom vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij mijn kinderen op school,
want deze tijd is toch de basis voor hun verdere studietijd. Wat voor mij van belang is dat mijn
kinderen later kunnen terugkijken op een fijne basisschooltijd
Ik hoop dan ook de kans te krijgen onderdeel te worden van de MR en mijn steentje bij te dragen aan
de basis voor uw en mijn kinderen.Nu weer een nieuw schooljaar met veel nieuwe indrukken en
nieuwe uitdagingen voor de kinderen en ik hoop ook voor mij!

Een zonnige groet en maak er allemaal een mooi schooljaar van!
Ilone van der Starren-Liemburg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stemprocedure
Per gezin kan iedere ouder een eigen stem uitbrengen. Op een kandidaat
kan slechts één stem worden uitgebracht. U kunt het stembiljet invullen en
deze inleveren in de MR box tot en met maandag 23 september 2019. Deze box is te vinden op de
tafel bij het kopieerapparaat.
De kandidaat met de meeste stemmen zal uiteindelijk zitting in de MR nemen.
De uitslag van de verkiezingen wordt door MR vastgesteld en schriftelijk bekend gemaakt aan de
betrokken kandidaten, de ouders en de schooldirecteur.

Maximaal 1 hokje inkleuren graag.
❑ Ilse ter Stege
❑ Ilone van der Starren-Liemburg

We stellen ons aan u voor!
Hallo allemaal,
Aangezien ik een nieuw gezicht in de school ben stel ik mij graag even
voor. Misschien heeft u uw kinderen al gehoord over ene juf Soraya.
Nou, dat ben ik dus.
Maar wat doe ik precies?
Momenteel ben ik een studente van 21 jaar en zit ik in het laatste jaar
van de pabo op de Katholieke Pabo Zwolle. Dit jaar zal ik dus ook hard
werken om te kunnen afstuderen!
Op de donderdag en vrijdag zal ik voor groep 6 staan en ook op de
woensdagen zal ik in de school te vinden zijn, deze dag is vooral voor
het doen van onderzoek voor de school en voor mijn thesis.
Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag, op donderdag of vrijdag of via
mijn mailadres binnen deze school.
Soraya Luttmer

Studiedag 4 september 2019 (leerlingen zijn vrij)

We starten dit jaar al vlot met een studiedag voor leerkrachten. Op woensdag 4 september zijn alle
leerlingen vrij. Teamscholing dit jaar staat in het teken van het nieuwe schoolplan en ook op
rekengebied gaan we ons weer bijscholen. Hoe moet een effectieve rekenles eruit zien? Wat te doen
bij rekenproblemen?
De andere studiedagen (alle leerlingen vrij) voor dit schooljaar zijn:
•
•

Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 10 juni 2020

Voor groep 1 en 2 zijn er meer studiedagen, voor dit schooljaar zijn:
•
•
•

Woensdag 18 juni 2019
Maandag 24 februari 2020
Woensdag 10 juni 2020

Alle data kunt u ook weer terugvinden op onze website; www.tbschool.nl / informatie/ kalender.

Schoolzoneborden
Het is voor het verkeer op de Limburg van Stirumstraat een stuk
zichtbaarder geworden dat er een school in de buurt staat. Op deze
manier hopen we dat jet verkeer hiermee rekening gaat houden dat er
vaak kinderen kunnen oversteken. Dit bord is tot stand gekomen in
samenwerking met twee vaders (Jan Fieten en Roelof Jan Gombert) en
de gemeente. Als school zijn we blij dat we zichtbaarder zijn geworden
voor het langsrijdende verkeer. Bedankt voor deze samenwerking.

De Dam tot Dam-loop

Emailadressen
Groep 1 en 2:
juf Maaike Wanders m.wanders@catent.nl
juf Roelinke Lubben r.lubben@catent.nl
Juf Bianca te Velde b.tevelde@catent.nl
Groep 3:
juf Carla Snieder c.snieder@catent.nl
juf Paulien Feijen p.feijen@catent.nl
Groep 4:
juf Heleen Wehkamp h.wehkamp@catent.nl
meester Laurens Swierstra l.swierstra@catent.nl
Groep 5:
juf Kirsten Rijfkogel r.rijfkogel@catent.nl
Groep 6:

juf Leonie Wittendorp l.wittendorp@catent.nl
juf Soraya Lutmer wpo.titusbrandsma@catent.nl
Groep 7:
juf Jolisa Stigt j.stigt@catent.nl
meester Laurens Swierstra l.swierstra@catent.nl
Groep 8:
juf Nelleke n.slagter@catent.nl
juf jolisa j.stigt@catent.nl
Miranda de Vent: directeur directie.titusbrandsma@catent.nl
Onderwijsassistent: juf Titia Raap t.raap@catent.nl
Intern begeleidster: juf Tamara Broeksmit ib.titusbrandsma@catent.nl
Concierge: Meneer Johannes j.hien@catent.nl

Sportmarkt 7 september
Kom op zaterdagmiddag 7 september naar het Raadhuisplein voor de opening van het nieuwe
activiteiten seizoen. Wij toveren het Raadhuisplein om in een waar Sportplein. Een plein waar
iedereen actief kennis kan maken met de sportverenigingen en andere activiteiten aanbieders. Een
nieuwe locatie met uiteraard een podium waar je kunt genieten van allerlei sportdemonstraties.
Als klap op de vuurpijl zal er rond 15.00 uur in de Raadhuisstraat een spectaculaire stunt show
worden gegeven. Er staat een trampoline, een kast en een dikke mat. Er worden salto’s gemaakt over
gespuwd vuur, over een brandende kast en door een hoepel.
Podium voor het Raadhuis

Tijdstip

Opening Gert Vos

13.00 - 13.10 uur

CGV Olympia

13.10 - 13.30 uur

Anbergen

13.30 - 13.45 uur

Club Repeat

13.45 - 14.00 uur

Wilhelmina

14.00 - 14.15 uur

Xtraordinary

14.15 - 14.35 uur

Sidokwan

14.40 - 15.10 uur

Top Fit Hoogeveen

15.25 - 15.55 uur

Budovereniging Hoogeveen

16.00 - 16.20 uur

Pencak silat Panca Asas

16.25 - 16.45 uur

Kortom: Het Raadhuisplein is 7 september de plek voor een heerlijke actieve zaterdagmiddag!

Gymnastiekrooster 2019-2020

Helaas is het gymnastiekrooster voor 2019-2020 nog niet compleet. Vanaf dit schooljaar moeten we
met meer scholen gebruik gaan maken van de Turnhal omdat er in het afgelopen jaar twee(!)
sporthallen gesloopt zijn, waardoor het nu in de overige sporthallen erg druk aan het worden is. En
nu gaat er weer een gymnastiekruimte binnen de gemeente verwijderd worden.
Er zijn al verschillende overlegmomenten geweest maar we komen er niet goed uit.
Veiligheid en ruimte komen dan in het geding en dat proberen we als school te voorkomen. Er is al
een duidelijk signaal afgegeven naar de gemeente maar we willen onze ouders via deze weg ook
graag informeren. Zodra we meer weten laten we het u ook weten.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 september 2019

