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Belangrijke data:
Maandag 16 – vrijdag 20 maart
Palmpasen 31 maart, groep 1 en 2.
Vrijdag 27 maart
Dinsdag 31maart
Dinsdag 31 maart
Woensdag 1 april
Dinsdag 7 april en donderdag 9 april
Maandag 6, dinsdag 7 en donderdag 9 april
Vrijdag 10 t/m maandag 13 april
Woensdag 8 april
Dinsdag 14, 15 en 16 april
Woensdag 15 en donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Zondag 19 april
Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

Week van de Lentekriebels
De leerlingen lopen om 14.30 uur in optocht
door de straat.
Techniekles Wolfsbos groep 8
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Palmpasen groep 1 en 2
Informatie-avond Samen Weerbaar groep 8
19.00-20.00 uur
Kijkweek voor ouders
Kijkweek kleuters voor ouders
Leerlingen zijn vrij, Goede vrijdag en Pasen.
Verjaardag juf Bianca en Meester Dylan
Iep entreetoets groep 7
Iep eindtoets groep 8
Koningsspelen op school
Unicefloop

Studiedag Titus Brandsma:
Met het hele team
hebben we weer alle
citoresultaten
besproken en elkaar
van feedback
voorzien. De
citoresultaten zijn
namelijk teamwork, daar zijn we met
zijn allen verantwoordelijk voor.

Studiedag Professor Titus Brandsma
Op woensdag 4 maart zaten alle leerkrachten van de Titus Brandsma in de schoolbanken. Wij kregen
dit keer zelf rekenles. De studiemiddag ging over contextsommen en verhaalsommen. We merken
dat veel kinderen dit lastig vinden. Bij verhaal- en contextsommen moeten kinderen namelijk niet
alleen rekenen maar moeten ze ook de som uit een verhaal of plaatje kunnen halen. Met het team
hebben we nu een aanpak bedacht om de kinderen beter te kunnen helpen om deze opgaves te
kunnen oplossen. Deze afspraken worden vastgelegd en de komende tijd toegepast tijdens de
rekenlessen. Het was voor ons als team een leerzame middag.

Rapportgesprekken
Afgelopen week hebben de leerkrachten weer alle ouders gesproken. Het zijn weer mooie en fijne
gesprekken geweest. We vinden het ook belangrijk om goede contacten te onderhouden met
ouders. Mocht er daarom tussen de rapportgesprekken door ook nog iets bijzonders zijn, dan horen
we dit graag tijdig. U bent altijd welkom bij de leerkracht!

Iep groep 7
De IEP toets voor groep 7 is een digitale afgenomen toets die een pré advies geeft voor het
voortgezet onderwijs. Deze leggen we naast het al gegeven pré advies. Bij opvallende verschillen in
het voorgaande pré advies, wordt er een afspraak gemaakt tussen leerkracht en ouders. Mochten er
vragen zijn over de resultaten, dan mag dit natuurlijk gerust (na de meivakantie). Belangrijk! De
leerlingen hebben bij sommige gedeeltes oordopjes of een headset nodig met een “auxaansluiting''. Deze mogen zij zelf meenemen als ze dit prettig vinden. School zal zelf ook oordopjes
klaar hebben liggen, mocht dit nodig zijn.
De leerlingen mogen op de dagen van de IEP een flesje water meenemen. Verder is het belangrijk
dat ze goed hun best doen en op tijd naar bed gaan zodat ze lekker fit de toets kunnen maken.

Belangrijk nieuws over de schoolapp, graag vernieuwen.
Veel informatie wordt door de leerkrachten gedeeld via de schoolapp. Vanaf 10 februari is er een
nieuwe, verbeterde app te downloaden onder de naam SchoolsUnited. Iedere gebruiker moet
eenmalig opnieuw inloggen in de SchoolsUnited App. Tussen 10 februari en 1 mei zijn beide apps
door elkaar te gebruiken. Vanaf 1 mei wordt er alleen nog gebruik gemaakt van de SchoolsUnited
App. U hoeft zich niet nogmaals in het ouderportaal te registreren. Na 1 mei kunt u de oude
schoolapp verwijderen.
Zoek in de App Store of in de Google Play store onder de naam SchoolsUnited en download de app.
Ga naar schoolsunited.eu/instructie waar je de link van de instructies voor de ouders vindt.
De organisatie van de app biedt haar excuses aan voor de perikelen rondom de push notificaties.
Met de nieuwe App moet dit tot het verleden behoren.

Week van de Lentekriebels
De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs en vindt plaats
van 16 t/m 20 maart 2020. De scholen geven dan gedurende een week verschillende lessen over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Door al op jonge leeftijd te starten, raken leerlingen
vertrouwd met dit thema. De Week van de Lentekriebels is tevens een mooie aanleiding om ook
thuis erover in gesprek te gaan.

Palmpasen
31 maart gaan we om 10.30 uur weer Palmpasen stokken maken met de kleuters. Voor hulp zullen
een aantal ouders benaderd worden. 's Middags lopen we, om 14.30 uur, 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.

Kijkochtenden voor ouders; 7 en 9 april (groep 3 t/m8)
Groep Olijke Olifanten; 6, 7 en 9 april
Wij stellen het op prijs dat ouders op een positieve wijze betrokken worden bij school. Op de
professor Titus Brandsma doen we dat op verschillende manieren zoals de schoolapp,
nieuwsbrieven, de kennismakingsavond, rapportgesprekken of schoolvieringen. Dit keer willen we u
weer letterlijk welkom heten tijdens de lesactiviteiten in de klas van uw zoon/dochter. We willen u
graag een beeld geven van het reilen en zeilen in de klas. Dat kan uiteraard niet allemaal tegelijk,
zoveel ruimte en stoelen hebben we niet eens. Deze kijkochtenden voor groep 3 t/m 8 vinden dan
ook op twee verschillende ochtenden plaats (dinsdag 7 april en donderdag 9 april) waar u zich als
ouder voor een half uurtje kunt intekenen. We zetten de volgende tijden beschikbaar:





8.45-9.15 uur (groep 3 t/m 8)
9.30-10.00 uur (groep 3 t/m 8)
10.45-11.15 uur (groep 3 t/m 8)
11.30-12.00 uur (groep 3 t/m 8)

De kijkdagen voor de kleuters zijn op 6, 7 en 9 april. Van 8.30 tot 8.45 uur en van 13.00 tot 13.15
uur.
Vanaf maandag 23 maart hangen er intekenlijsten op de deur bij de verschillende groepen. Om alles
in goede banen te leiden vragen we het volgende:





Eén ouder per kind (anders wordt het heel druk in de groepen).
Gelieve geen foto’s maken in de klas (niet iedereen mag op de foto).
De mobieltjes van ouders graag uit.
De regels van de klas aanhouden (lekker meedoen tijdens een vraag, stil wanneer dat
gevraagd wordt etc.).

Op deze wijze kunt u ervaren hoe een gewone lesdag eruitziet van uw zoon of dochter. Er wordt dus
ook gewoon lesgegeven. Na dat half uurtje staat er in het speellokaal koffie of thee voor u klaar.

Verjaardag juf Bianca en meester Dylan
18 maart is juf Bianca jarig en 8 April meester Dylan. Samen gaan ze dit vieren met alle kleuters van
groep 1 en 2. Op 8 April gaan we n.l. weer een bezoek brengen aan de schaapskooi van Lhee. De
kinderen krijgen hiervoor nog een briefje mee aankomende week.

Koningsspelen
Op vrijdag 17 april zijn de Koningsspelen voor de groepen 2 tot en met 8. Groep 1 is, net zoals
iedere vrijdag, vrij. We gaan weer met elkaar ontbijten op school. Binnenkort meer informatie in de
nieuwsbrief!

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie (inclusief bevrijdingsdag en
hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen voor de hele school:




22 februari t/m 26 februari 2021
2 t/m 5 april 2021
Dinsdag 27 april 2021
3 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021

Vrijdag 9 oktober 2020
Woensdag 3 maart 2021
Woensdag 16 juni 2021

Voor de onderbouw worden nog een aantal dagen overlegd door het schooljaar heen.
Er is dit jaar weer gekozen voor twee weken meivakantie, gelijk aan het voortgezet onderwijs.

Parkeren voor de school, mag niet!
Zoals iedereen wel weet is het in de gemeente Hoogeveen al jaren betaald parkeren in het hele
centrum. Op het Herman Bavinckplein achter de school mogen onze ouders ongeveer een kwartier
voor en na schooltijd gedoogd onbetaald parkeren.
Voor de school parkeren mag absoluut niet. De handhaving van de gemeente Hoogeveen is hier op
school geweest, om dat nog eens flink onder de aandacht te brengen. Dus via deze nieuwsbrief
willen we de ouders toch nog een keer waarschuwen om niet voor de school uw auto te parkeren.
Vanaf volgende week komt de handhaving gemeente Hoogeveen langs om te controleren. Er staat
een boete op van €96,00!! Dus graag parkeren achter de school.
Graag willen we de ouders ook vragen wanneer u de kinderen ophaalt, gelieve op het schoolplein te
wachten en niet op de straat. Dit om gevaarlijke situaties met oversteken te voorkomen.

Leerlingenraad
Wij zijn Levi en Julian van de leerlingenraad en we hebben veel besproken:





Het schoolplein; we vinden het fijn dat er een nieuwe glijbaan en een nieuwe schommel
komt. We krijgen ook weer een koprolstang.
Laatste schooldag; we hebben ideeën bedacht, misschien wel een spelletjes dag of een
tekenwedstrijd.
Carnaval; de volgende keer willen we meer in de klas doen en minder het speellokaal.
Sommige groepjes zijn anders niet klaar en moeten dan zo lang wachten.
Vossenjacht; is altijd veel gedoe. Dus misschien een keer wat anders. We dachten aan een
spelletjes dag.

Geschreven door Levi en Julian

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.

Palmzondag 5 april in de R.K. Kerk.
Palmpaasoptocht met kinderen in de R.K. Kerk O.L.Vr. Visitatie te Hoogeveen
Op Palmzondag is er om 9.30 uur een Woord- en communieviering waarin pastor Verheijen zal
voorgaan. De viering willen we beginnen met een palmpaasoptocht.
Alle kinderen die hieraan mee willen doen: Tien minuten voor aanvang van de viering in de
parochiezaal zijn!!! We hopen dat heel veel kinderen aan deze palmpaasoptocht meedoen. En, o ja,
natuurlijk niet vergeten je mooi versierde palmpaasstok mee te nemen! Dus: alle kinderen van harte
uitgenodigd!

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 maart 2020

