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Belangrijke data: 

Maandag 18 januari Start weer op school???? 

De verwachting is dat deze periode nog langer 

zal duren. 

Woensdag 20 januari Papiercontainer op school 

Vrijdag 29 januari Studiedag kleuters, groep 2 is vrij. 

Woensdag 10 februari Adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 12 februari Carnaval op de Titus, onder voorbehoud 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 2 maart Titusmiddag 

Woensdag 3 maart Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 3 maart Papiercontainer op school 

Vrijdag 5 maart 2e rapport gaat mee 

Maandag t/m donderdag 11 maart Oudergesprekken 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

Alle leerkrachten zijn druk bezig met de online 
lessen en dat gaat best goed. Leuk om te 
merken dat de kinderen toch de leerlingen van 
de klas blijven.  
Zelfs online steken ze hun hand op en vragen ze 
aan de juf of ze naar de w.c. mogen of vragen 

ze om een nieuwe vulling voor hun pen!!          

 

Terugblik op een week lockdown 

De eerste week van de lockdown zit erop. Voor de vakantie heeft het team alles al goed voorbereid, 

de informatie naar ouders gestuurd en de wachtwoorden goed gedeeld. Iedereen, leerkrachten, 

kinderen en ouders, zaten maandagochtend vol verwachting weer klaar voor de eerste online 

lessen....!!!! En toen begon de telefoon te rinkelen en deze hield niet meer op. Ouders en kinderen 

kwamen er niet in en ook de leerkrachten misten veel leerlingen. Bleek dat het netwerk van Moo 

plat lag want heel Nederland ging online. Dat was even flink balen voor iedereen. 

Gelukkig ging het vanaf dinsdag al een stuk beter en intussen kunnen we melden dat we alle 

kinderen keurig online krijgen. Geen enkel kind missen we nog. Er zijn precies 32 chromebooks 

uitgeleend en we hebben nog veel hulp moeten bieden hoe Google Meet precies werkt, soms 

telefonisch, soms toch even op school maar nu kan iedereen goed aan het werk. 

Gisteren hebben we met de collega’s de eerste evaluatie online gehouden, want ook de leerkrachten 

zitten veel thuis te werken.  

• Online loopt het goed, groep 1 start nu iets eerder met Google Meet zodat de leerlingen 

thuis achter elkaar kunnen inloggen met een Chromebook en niet allemaal tegelijk. 



• Noodopvang loopt nu ook beter. Er is telkens één leerkracht op school, tijdens het online 

lesgeven van die betreffende leerkracht worden de leerlingen enigszins verdeeld want 

anders stoort het elkaar. Maar het blijft uiteraard noodopvang!  De leerkracht die toevallig 

die dag op school is kent niet alle verschillende leerlingen uit verschillende groepen even 

goed. Dus noodopvang is iets anders dan school.  

• De leerkrachten geven aan dat ouders/ leerlingen de leerkrachten ook goed kunnen 

bereiken voor een extra hulpmoment wanneer dat nodig mocht zijn. Tenslotte kent de eigen 

leerkracht uw kind het beste en weet beter welke hulp zij of hij nodig heeft. 

• Verder hebben we gemerkt dat duidelijke online afspraken maken helpt bij het geven van de 

instructie om deze reden hebben we nog even wat online afspraken op een rijtje gezet: 

Online afspraken 

• Iedereen heeft zijn microfoon op mute staan. Alleen als je aan het woord 

bent, zet je je microfoon op unmute. Niets is zo storend als 

achtergrondgeluid. 

• Wanneer je wilt laten weten dat je het ergens mee eens bent, kun je een 

duimpje geven. 👍 

• Wanneer je een vraag wilt stellen, laat je dat weten door digitaal je hand 

op te steken. Wacht wel even op je beurt. 👆 

• Ook zijn een paar oordopjes heel handig, ook voor op school. Dus neem ze 

eventueel mee. 

• ‘s Morgens zijn de online lessen verplicht voor alle groepen. 

Verkiezing Jong Hoogeveen 

In december was de jeugdjury bij elkaar om alle 10 nominaties door te nemen. Ook twee kinderen 

van de Professor Titus Brandsma mochten meehelpen bij de nominaties, namelijk Ian Beekelaar en 

Femke Wessels uit de leerlingenraad. Er werd besproken wat belangrijk is voor de titel en heel goed 

naar elkaar geluisterd, met aan het eind een unanieme beslissing.  

De gemeente bedankt deze leerlingen dan ook voor hun inzet.  

Bedankt Fahno, Nazario, Ian, Femke, Chelsea, Randy, Ruben en Lana voor jullie inzet. 

Bekijk gerust onderstaand filmpje. 

Jeugdjury: https://www.facebook.com/jonghoogeveen/posts/2708878789376075 

Een muzikale kleuter thuis?  
 

Sinds een aantal jaren wordt er bij C.G.V. Olympia Hoogeveen op maandagmiddag kleuterdans 

gegeven door juf Grietje. Deze les wordt gegeven in gymzaal De Magneet van 16.00 - 16.45 uur. 

Helaas zitten er momenteel niet heel veel kinderen bij deze groep. Grietje en haar kleuters zijn dan 

ook op zoek naar andere kleuters die het leuk vinden om te bewegen op muziek. 

 

Heb jij een kleuter thuis, of ken je iemand met een kleuter, die niet kan stilzitten wanneer er muziek 

wordt gespeeld dan is kleuterdans vast iets voor hem/haar! Je kleuter leert spelenderwijs bewegen 

https://www.facebook.com/jonghoogeveen/posts/2708878789376075


op muziek. Hij/zij mag twee keer gratis mee doen om te kijken of kleuterdans leuk is. Lijkt het je wat 

voor je zoon/dochter dan ben je welkom op de maandagmiddag om een keer te komen kijken 

(afhankelijk van de corona maatregelen) en je kleuter mee te laten doen. Voor meer informatie kunt 

u altijd contact opnemen met Grietje van den Hof via grietjevandenhof@olympiahoogeveen.nl. 

TSO-coördinator gezocht 

Al een aantal jaren heeft Natascha Jonkman de TSO gecoördineerd maar met haar drukke 

werkzaamheden en haar studie heeft ze besloten om hier mee te gaan stoppen. Dat vinden we 

uiteraard jammer maar we begrijpen haar beslissing. Ze stopt nog niet direct maar we moeten wel 

op zoek naar een nieuwe TSO-coördinator.  

Wil je hier meer over weten, stuur dan een mailtje naar directie.titusbrandsma@catent.nl.                                       

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 21 januari 2021 
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