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Belangrijke data:
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari
Dinsdag 2 maart
Woensdag 3 maart
Woensdag 3 maart
Week 10 en 11
Donderdag 18 maart
Dinsdag 23 t/m donderdag 25 maart
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april en dinsdag 6 april

Woensdag 14 april
Dinsdag 20 en woensdag 21 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26, woensdag 28 t/m vrijdag 30 april
Dinsdag 27 april
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma?

Voorjaarsvakantie
Titusmiddag
Papiercontainer op school
Deze studiedag gaat niet door, is verzet naar 6
april
Groep 3 t/m 8 gaan de BOOM toetsen afnemen
Rapport groep 1 gaat mee
Rapportgesprekken met ouders voor de
leerlingen van groep 1
Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij
Leerlingen zijn vrij.
Maandag is het tweede paasdag
Dinsdag is nu de studiedag gepland
Verkeersexamen groep 7 en 8
IEP eindtoets groep 8
Rapport mee groep 2 t/m 8
Koningsspelen, moeten we kijken wat mogelijk
is
Rapportgesprekken met ouders voor de
groepen 2 t/m 7
Koningsdag, leerlingen zijn vrij
Meivakantie
•
•

Vignet Gezonde School certificaat
‘Bewegen en Sport’ weer behaald.
Het schoolplein voor wordt tevens
voorzien van kunstgras.

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School certificaat
‘Bewegen en Sport’ laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Studiedag, toetsen, rapporten en de oudercontacten
Bij de belangrijke data kunt u de planning zien zoals we dat hebben afgesproken met het team en
met de MR wat betreft de rapporten en de oudercontacten. Ook de studiedag staat nu vast, deze is
gekoppeld aan het lange paasweekend.
Er is bewust gekozen om de komende weken nog in te zetten op groepsvorming, tevens zijn we in
kaart aan het brengen waar nog even extra geoefend moet worden. De invloed van COVID-19 heeft
invloed op onze normale leven en misschien ook wel op het onderwijs. Om deze reden willen we
graag zien wat het heeft gedaan met de ontwikkeling van uw kinderen.

Goed nieuws voor juf Roelinke
Ze is zwanger en verwacht begin juli te gaan bevallen van een jongetje. Haar laatste werkdag is dan
ook al donderdag 1 april. Om deze reden krijgen de leerlingen van groep 1 al eerder de rapporten en
zijn de gesprekken ook eerder gepland.
Ze zal vervangen gaan worden door juf Hennie Groen, geen onbekende van de school. Ze heeft hier
al vaker ingevallen en we zijn dan ook blij dat ze weer kan invallen bij ons. Op maandag 12 april zal
ze dan ook gaan starten.
Op maandag en dinsdag staat juf Hennie voor groep 1 en op woensdag en donderdag staat juf
Bianca voor de groep.

Schoolplein voor
Zoals iedereen al wel heeft gezien zijn er flinke bouwwerkzaamheden voor de school bezig. We
hebben voor een maand terug twee speeltoestellen vervangen en nu komt daar ook kunstgras onder
te liggen. Verder zal de huidige boom vervangen worden door een andere boom. De nieuwe boom
heeft een ander wortelstelsel die dieper gaat zodat de tegels ook beter liggen.

Gymnastieklessen
Ook na de voorjaarsvakantie kunnen de gymnastieklessen nog niet in de turnhal plaats vinden.
Binnen moeten we vanaf groep 3 in groepjes blijven werken en dat lukt uiteraard niet tijdens een
gymles. We gaan dan wat vaker naar buiten of er wordt gekeken naar alternatieven. Zo heeft er al
een groep kunnen schaatsen en morgenmiddag krijgen groep 7 en 8 een skate-les.
Het is nog steeds zoeken naar mogelijkheden en daar doen we ons uiterste best voor. Maar de
gymlessen in de turnhal zitten er voorlopig nog niet in.

Gratis sportmiddagen in de buitenlucht bij HZVV
De komende maanden mogen kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot 12 jaar lekker gaan sporten
op de sportvelden van HZVV. Een groep van zeven leerlingen van de opleiding Sport en Bewegen en
de hoofd jeugdopleiding HZVV gaan gratis sportactiviteiten aanbieden. De sportmiddagen gaan
starten op woensdag 3 maart. Binnenkort worden nog flyers verspreid bij de scholen, daarin staat
hoe u de kinderen kunt aanmelden.
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 4 maart 2021

