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Belangrijke data:
Week 41
Woensdag 30 september t/m donderdag 8
oktober
Vrijdag 9 oktober
Maandag 12 t/m vrijdag 18 oktober
Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

Kijkweek
Kinderboekenweek
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie

Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug
in de tijd. We lezen over oma, ridders, dino’s,
de Grieken, de watersnoodramp, de Tweede
Wereldoorlog en nog veel meer.
We verkennen alle werelden van toen door het
(voor)lezen van boeken.

MR stelt zich voor!
In dit nieuwe schooljaar zijn wij als MR ook weer gestart met onze eerste vergadering in de nieuwe
samenstelling

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en komen ongeveer 6 x per jaar bijeen.
Hierbij stellen de MR leden zich aan u voor (van links naar rechts en van boven naar beneden):
1. Voorzitter MR, Juliette Scheper, ouder van Floris groep 1, Benjamin groep 3, Valentijn groep
5 en Julian groep 7.
2. Kirsten Rijfkogel, leerkracht van groep 5.

3. Chantal Grotentraast-Gort, ouder van Ferron groep 4, Fleur groep 6 en Evi groep 8.
4. Maaike Wanders, leerkracht van groep 2.
5. Secretaris MR,Ilse ter Stege, ouder van Anne-Sophie (per 14-04-21 op school) en Hugo groep
3.
6. Bianca te Velde-Boer, onderwijsassistent van groep 1 en groep 2.
Ons streven is om na elke vergadering een kort verslag uit te brengen in de eerstvolgende
nieuwsbrief.

Vragenlijst ‘Andere schooltijden’
Morgen, vrijdag 18 september, krijgen alle ouders en leerkrachten een link gestuurd in de ouderapp
Parro. Deze link stuurt je door naar een digitale vragenlijst waarin twee belangrijke vragen worden
gesteld. Ten eerste de vraag waar je voorkeur naar toe gaat wat betreft de schooltijden. Ten tweede
de vraag hoe de ouders denken over de inloop ‘s morgens. We zijn heel nieuwsgierig naar uw
mening en leggen deze naast de mening van de leerkrachten. Het invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer 5 minuten. Voordat u begint met het invullen van de vragenlijst hebben we nog even kort
de voor-en nadelen van de verschillende roosters uitgelegd. Op deze manier kunt u beter de juiste
keuze maken.
Tot donderdag 24 september heeft u de tijd om deze vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunnen
we nog op tijd voor de herfstvakantie eventuele beslissingen nemen en u ook tijdig informeren.

Ventileren van de klassen
Scholen moeten dringend de ventilatie verbeteren. Een grote meerderheid van de scholen is sterk
verouderd en heeft geen mechanische ventilatie. Zij zijn voor frisse lucht afhankelijk van het openen
van ramen. Zo’n modern ventilatiesysteem is echter niet zomaar aan te leggen. Dat kost veelal
tonnen, geld dat scholen niet hebben liggen.
Ventileren: het voortdurend (24 uur per dag) verversen van lucht. Wij doen dit door de ramen en
deuren (een klein stukje) open te zetten tijdens de lessen.
Luchten/spuien: in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open zetten dat er een
flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Dit doen wij tijdens de pauzes en na
schooltijd.
Op het moment kunnen we nog lekker genieten van een paar mooie zomerse nadagen in september
maar de koude dagen komen er ook zo langzamerhand weer aan. We vragen om deze reden om u
kinderen voldoende kleding aan te trekken of mee te geven. Zorg voor een extra vestje op school of
een warme trui.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is ‘En toen?’ Tijdens de Kinderboekenweek gaan we
terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar
wordt. We gaan bijvoorbeeld lezen over ridders, we verplaatsen ons in oorlogstijd en komen van
alles te weten over de Oudheid. Je hebt namelijk geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 2 oktober 2020

