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Belangrijke data: 

Dinsdag 27 t/m donderdag 29 oktober Schoolfotograaf 

Woensdag 28 oktober Oud papier container 

Maandag 2 november Studiedag groep 1 en 2, kleuters zijn vrij 

Vrijdag 13 november 1e rapport gaat mee 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 november Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Vrijdag 4 december Sint op school (voor alleen de kinderen) 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 komt 

Sinterklaas ook, tot 10.30 uur. 

Woensdag 9 december Oud papier container 

Woensdag 16 december Kerstviering en kerstfeest 

Maandag 20 december tot en met vrijdag 1 

januari 2021 

Kerstvakantie 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

In de school is het dragen van een 

mondkapje wenselijk voor volwassenen. 

Jumbo actie; ‘Sparen met elkaar’ 

Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor 

onze school/vereniging. Bij elke besteding van €10, ontvangt u een 

spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen aan een 

school/vereniging van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze 

aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen 

wij namelijk extra leer- en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen 

voor de kinderen aanschaffen. Op de website 

www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en 

zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten 

ook direct aan onze school toekennen.  

Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen 

met Elkaar app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als 

Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google 

Play Store. Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel 

gescand en geactiveerd worden. Tot slot kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op 

school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunnen laten. 

We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school. 

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/


Schoolfotograaf 

Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober komt de schoolfotograaf op school. En eventueel hebben we 

nog een uitloop op donderdag 29 oktober.  De schoolfotograaf gaat groepsfoto’s en individuele 

foto’s maken. Ook komen broertjes en zusjes die op school zitten samen op de foto. 

Helaas kunnen de broertjes en zusjes die nog niet op school zitten dit jaar niet op de foto. Dit is 

i.v.m. de coronamaatregelen. Een van de ouders moet dan mee en we hebben gezien dat het om te 

veel gezinnen gaat.  

Tips voor ouders: 

- We fotograferen met een witte achtergrond en het zou fijn zijn als u uw kind niet te veel in het wit 

zou willen kleden en vooral effen kleding komt op de foto het meest tot zijn recht. 

- Uw kind/kinderen kunnen op verschillende dagen worden gefotografeerd. Op dinsdagochtend met 

hun broertje of zusje en voor de groepsfoto en individueel op de dag dat de groep gefotografeerd 

wordt. 

- Er worden op dinsdag ochtend foto’s gemaakt van de leerlingen met hun broertjes en/of zusjes die 

nog op school zitten. 

BOOM toets resultaten  
De afgelopen weken hebben we voor de eerste keer onze nieuwe toetsen van BOOM afgenomen. 

We hebben rekenen&wiskunde, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en hoofdrekenen 

afgenomen. Ondanks de Corona Lock down hebben onze leerlingen het goed gedaan. We zijn erg 

tevreden over onze schoolresultaten. Wat wel opvalt is het leesonderwijs. We zien dat er veel 

kinderen met hun AVI niveau gezakt zijn. Als school hebben we met elkaar een plan van aanpak 

gemaakt. Aan u de vraag om thuis ook elke dag 10 minuten met uw kind te lezen. Goed kunnen 

lezen is voor alle vakken erg belangrijk. Doet u mee?  

ZIEN vragenlijsten  
Vanaf deze week gaan we weer starten met het invullen van de vragenlijsten die de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart brengt. Voor ons is deze methode een 

signaleringsinstrument. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Hieronder wat 

voorbeeldvragen die zij beantwoorden met een meerkeuze. Om een goed beeld te krijgen van de 

groepsvorming binnen een groepen vullen we de Sometics lijsten in. Vanuit deze lijst kijken we hoe 

uw zoon/dochter in de groep ligt.  

Bij deze nog wat voorbeeldvragen uit de ZIEN vragenlijst: 

Als mijn juf of meester iets uitlegt, let ik op 

Ik vind de lessen van mijn juf of meester leuk en interessant 

Andere kinderen schelden mij uit.  

Ik voel me veilig op school. 

Voortgangsgesprekken in week 47 

De voortgangsgesprekken gaan wel door maar niet op school, wel online. 

Dit hebben we moeten besluiten ivm de laatste ontwikkelingen rondom Corona.  



U kunt vanaf maandag 9 november (16.00 uur) zich inschrijven voor de voortgangsgesprekken via 

Parro. De leerkrachten gaan verschillende tijdsblokken reserveren voor de ouders. De leerkrachten 

starten met de gesprekken vanaf maandag 16 t/m 20 november.  U krijgt vervolgens een kind-

specifieke inlogcode om via ‘Google Meet’ de leerkracht online te ontmoeten. Vanaf groep 5 worden 

ook de leerlingen verwacht om bij deze gesprekken aanwezig te zijn. U krijgt van de leerkracht tegen 

die tijd nog een brief waarin alles keurig wordt uitgelegd met daarin kind-specifieke inlogcode. 

Scala  

Zoals jullie waarschijnlijk al weten is de gemeente Hoogeveen voornemens de subsidie aan Scala 

centrum voor de kunsten te stoppen per 1 januari 2022. Daarmee komt cultuureducatie en –

participatie voor bijna 10.000 kinderen en jongeren in Hoogeveen in gevaar en dreigt een einde voor 

Scala. Inmiddels is Scala volop in actie voor het behoud van Scala in Hoogeveen.   

De gemeenteraadsleden en het College van B en W overtuigen kunnen ze niet alleen, daarvoor 

hebben we jullie hulp hard nodig. We hopen dat we op jullie kunnen rekenen. Jullie kunnen als geen 

ander uitdragen wat cultuureducatie binnen het onderwijs en voor kinderen betekent en welke rol 

Scala daarin speelt. 

Zo kunnen jullie helpen: 

 

* Door de petitie JA SCALA te tekenen via https://kunstencentrumscala.petities.nl/ De teller staat nu 

al op meer dan 2100 handtekeningen.  

Webinair “Help, ik ontplof.” 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden Hoogeveen biedt een gratis Webinar ‘Help, ik ontplof’ 

aan. Deze is nog te zien tot ongeveer 6 november.  

U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:  

https://groot-en 

klein.webinargeek.com/watch/replay/661427/9a72c64b065203ccef3a12366ecd752d/ 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 5 november 2020 
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