Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021

Nummer 8

Belangrijke data:
Maandag 16 t/m vrijdag 20 november
Vrijdag 4 december

Woensdag 9 december
Woensdag 16 december
Maandag 20 december tot en met vrijdag 1
januari 2021
Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Sint op school (voor alleen de kinderen)
Voor de kinderen van groep 1 en 2 komt
Sinterklaas ook, tot 10.30 uur.
Oud papier container
Kerstviering en kerstfeest
Kerstvakantie

Voortgangsgesprekken, de meeste onlinegesprekken zijn intussen al geweest. Het waren
mooie gesprekken. De leerkrachten kijken hier
tevreden op terug.

Sint op school
Op 4 december komt er hoog bezoek op school, Sinterklaas. Elk jaar komt hij aan bij de school en
nodigen we ook altijd de ouders uit om deze man een hartelijk welkom te geven. Dit jaar kan dat
niet. De Sint is al in de school en wordt dus niet buiten verwelkomd. De leerlingen gaan hem
uiteraard wel een warm welkom geven.
Als ouder brengt u de kinderen gewoon naar school. Zoals elke dag mag u ze weer afzetten bij het
hek. Ook komen deze vrijdag de kinderen van groep 1 naar school.
Sinterklaas start in groep 1 en 2. Om 10.30 uur is het feest voor deze groepen afgelopen en kunnen
de kinderen bij het hek weer opgehaald worden. Als uw kind naar de BSO moet, wilt u dit dan zelf
regelen?
Vervolgens gaat Sinterklaas naar groep 3 en 4. Deze kinderen zijn gewoon om 12.00 uur vrij.
Alle andere groepen, groep 5 t/m 8, hebben gewoon nog les ‘s middags zoals altijd tot 14.45 uur.
Samen maken we er een leuke dag van.

De inloop vanaf 8.15 uur!
Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen naar binnen. Bij het hek staan juf Miranda met Alizé en Anouk
klaar om eventueel kinderen naar de klas te brengen. De kinderen mogen dan in de klas al vast wat
werk pakken. Liever de kinderen niet eerder brengen. Er staat dan nog niemand bij het hek, tevens
moeten de leerlingen zich dan vrij lang in de klas zich zien te vermaken.

Rapportgesprekken online
Deze week zijn de rapportgesprekken geweest. Dit keer
online omdat er zo weinig mogelijk ouders in school
mogen komen. Best een hele organisatie voor ons maar
ook voor jullie thuis. Het was dus best een spannende
week maar we zijn erg tevreden over hoe het is gegaan. Bij
de meeste gesprekken ging alles soepel. Een enkele keer
was de verbinding niet zo goed en zijn we overgegaan op
een telefonisch gesprek. Vanaf groep 5 zaten de leerlingen
er weer bij en ook dat is deze keer weer heel goed
bevallen. Een fijne week om op terug te kijken.

Verkeersouders gezocht!
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een oproep gedaan voor nieuwe verkeersouders. Dit
schooljaar zit Roelof Jan Gombert namens de school nog in de werkgroep verkeersouders. Zijn
dochter zit al in groep 8 en het stokje moet overgedragen worden. Om iedereen een goed beeld te
geven wat de werkgroep verkeersouders doen is Roelof Jan gevraagd om het te omschrijven.
“Als verkeersouder houd je je bezig met de verkeersveiligheid van de leerlingen. Dat kan op allerlei
manieren zijn: van het aanpassen van de verkeerssituatie rondom de school, het organiseren van de
fietsverlichtingcontrole tot en met het regelen van het dode hoek project. Een of twee keer per jaar
heb je samen met de verkeersouders van alle scholen in Hoogeveen een bijeenkomst met VVN en de
gemeente. Daar kan je ideeën delen, vragen stellen en krijg je informatie over verkeersveiligheid in
de gemeente en mogelijkheden die VVN biedt. Als verkeersouder heb ik me de afgelopen jaren o.a
beziggehouden met het laten aanleggen van het verkeersplein, verlichtingcontroles, fietscontroles,
het zorgen dat er een schoolzone kwam, zorgen dat de snelheidsmeter periodiek wordt opgehangen,
het dode hoek project etc. Het kost niet veel tijd en is leuk en nuttig om te doen, zeker wanneer je het
samen met een andere ouder kan doen!”
Bent u enthousiast geworden na dit verhaal geeft u zich dan op bij Miranda de Vent,
directie.titusbrandsma@catent.nl

Parro-app
Wist u dat....... u ook in de parro app kunt aangeven wat u privacy voor keuren zijn voor wat betreft
het delen van foto’s en filmpjes van uw kind.

Ouders gaan naar instellingen en klikken aan privacy -voorkeuren. Dan klik je je kind aan.
Daar kies je je voorkeuren.

Schoolkassa via Parro
Afgelopen week hebben alle kinderen het rapport weer ontvangen. In het rapport zat een brief van
de ouderraad waar de bedragen voor de vrijwillige ouderbijdrage weer genoemd werden. U bent
dan gewend dat u dat zelf moet overmaken. En dat wil nog wel eens per ongeluk vergeten worden.
Om deze reden gaan we het dit jaar anders doen. Via de ouderapp Parro zult u over ongeveer twee
weken een betaallink ontvangen en kunt u de ouderbijdrage via de telefoon betalen. Dit
betalingssysteem heet Schoolkassa. Op school zijn we al druk bezig om dit te regelen maar dan weet
u in ieder geval wat u binnenkort kunt verwachten.

Kerstfeest 16 december 2020
Dit jaar maken we er weer een mooi kerstfeest van.
Op woensdagavond 16 december hebben we een kerstfeest hier op school. We starten in de klas en
vanaf 17.15 uur mogen de kinderen gebracht worden. Om uiterlijk 17.25 uur lopen we richting de
kerk om daar te starten met een kerstviering. Helaas zijn de ouders hierbij nog niet welkom. Na deze
viering gaan we terug naar school waar de leerlingen met hun eigen klas gaan genieten van een
heerlijke kerstmaaltijd. Leerlingen nemen eigen bord, bestek en beker mee, voorzien van naam. De
kerstmaaltijd wordt verzorgd door de ouderraad in samenwerking met een aantal horecabedrijven
van onze ouders. We verwachten dat rond 19.30 uur het kerstfeest afgelopen is en om die tijd kunt
u uw kind weer ophalen.
Via Parro krijgt u ‘s avonds ook nog iets te zien maar wat? Dat verklappen we nog niet?
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 3 december 2020
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