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Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

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
(foute) kerst-truiendag, voor wie dit leuk vindt
Kerstfeest, let op aangepaste tijden!!!!
Kerstvakantie, vanaf 12.00 uur, voor alle
leerlingen
Juf Karin uit groep 6 voert voor de TB-school
een onderzoek uit. Zij is dit jaar onze stagiaire
uit het vierde jaar van de KPZ en voert om deze
reden een onderzoek uit op Academisch niveau.
Want we zijn immers een Academische
Opleidings school. In deze nieuwsbrief vertelt ze
hierover meer.

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.

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 z eken 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.

Kerstkaarten
Als uw kind een kerst- en nieuwjaarswens wil geven, dan graag één kaartje voor de hele groep. Deze
krijgt dan een mooi plekje in de klas.

Kerstfeest 16 december 2020
Op woensdagavond 16 december hebben we een kerstfeest hier op school. We starten in de klas en
vanaf 17.20 uur mogen de kinderen gebracht worden. Helaas mag de viering in de kerk niet
doorgaan op advies van de GGD. Daarom houden we een eigen viering in iedere klas en deze start
om 17.30 uur. Na deze klassen viering gaan genieten van een heerlijke kerstmaaltijd in elke klas.
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 18.45 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?

Juf Karin vertelt graag iets over haar Onderzoek
Als vierdejaars student van de pabo mag ik dit jaar onderzoek doen op deze school. Aan het begin
van het schooljaar heb ik met de leerkrachten en leerlingen gepraat. De leerkrachten geven aan dat
zij graag meer handvatten willen krijgen om leerlingen te helpen bij het zelfstandig oplossen van
conflicten. De leerlingen geven zelf ook aan dat ze niet goed weten hoe ze conflicten zelf kunnen
oplossen. Dit ben ik gaan onderzoeken en inmiddels heb ik er veel interessants over gelezen. Aan het
einde van het onderzoek hopen we dat er een stappenplan is, die de leerlingen kunnen gebruiken bij
het oplossen van conflicten. In een volgende nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen van het onderzoek.

Leerlingenraad: even voorstellen!

Dit is de leerlingenraad voor schooljaar 2020-2021.
In de onderste rij: Ian en Louise.
In de bovenste rij: Janella en Famke
In de middelste rij: Chanel en Fleur
In de onderste rij: Ian en Louise.
Hieronder stellen de leerlingen zich één voor één voor:
Fleur
Ik ben Fleur en ik ben 9 jaar. Ik zit op hockey en zit in groep 6. Ik hou van tekenen en mijn
lievelingsdieren zijn poesjes, konijnen, dolfijnen en giraffen. Ik ben een echte dierenvriend en mijn
lievelingskleuren zijn roze, blauw, paars, mintgroen, goud, zilver en nog wel meer. Het lijkt me leuk
om dingen te bedenken voor de school.
Louise
Hoi, ik ben Louise en ik zit in de leerlingenraad. Ik ben 9 jaar. Mijn hobby’s zijn gitaarspelen,
skeeleren en scouting. Mijn favoriete dier is een giraffe en een hond. Ik heb zelf ook een hond. Ik
wou in de leerlingenraad omdat het me leuk lijkt om ideeën te bedenken voor de school.
Janella
Hallo, ik ben Janella. Ik ben 10 jaar en ik hou heel veel van zwemmen en knutselen. Ik zit nu in de
leerlingenraad. Ik wilde graag in de leerlingenraaf omdat het mij leuk lijkt en omdat ik heel graag
mensen wil helpen.
Chanel
Hoi ik ben Chanel. Ik ben bijna 11 jaar en ik zit in de leerlingenraad omdat ik graag dingen wil doen

en we zijn al 2 keer bij elkaar gekomen. Ik hou heel veel van voetbal, tekenen, knutselen en ik doe
graag dingen voor mijzelf.
Femke
Hoi, hoi, mijn naam is Femke en ik ben 11 jaar oud.
Ik hou van gamen en dingen doen met mijn handen.
Ik wou in de leerlingenraad omdat ik mijn ideeën wil delen met anderen.
Ik hoop dat ik leuke en goede dingen kan doen voor school.
Ian
Hallo mijn naam is Ian en ik ben 11 jaar oud. Ik hou van handbal en gamen. Ik ben in de
leerlingenraad gegaan, omdat ik veel ideeën heb!

Bericht van de leerlingenraad
We zijn voor de twee keer bij elkaar gekomen. Tijdens de leerlingenraad bespreken we verschillende
dingen. Femke en Ian gaan naar het gemeentehuis om te kiezen wie de Jong Hoogeveener van 2020
wordt. Op de leerlingenraad bedenken we leuke ideeën. Zo hebben we voor de onderbouw het idee
om een blotevoetenpad te maken. We willen ook een knutseldag organiseren voor alle groepen
door elkaar. In de zomer mogen alle leerlingen een waterpistool mee naar school nemen. We
hebben ook de actie heitje voor een karweitje bedacht. Sommige kinderen waren erg enthousiast en
anderen vonden het wat minder leuk omdat ze het al een keer gedaan hadden.
Louise en Fleur
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 17 december 2020

