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Belangrijke data: 

Vrijdag 5 maart Skate-bord lessen groep 3 t/m 6 

Week 10 en 11 Groep 3 t/m 8 gaan de BOOM toetsen afnemen 

Vrijdag 12 maart Hockeylessen groep 5 t/m 8, op t hockeyveld 

Donderdag 18 maart Rapport groep 1 gaat mee 

Dinsdag 23 t/m donderdag 25 maart Rapportgesprekken met ouders voor de 

leerlingen van groep 1 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij 

Maandag 5 april en dinsdag 6 april Leerlingen zijn vrij. 

Maandag is het tweede paasdag 

Dinsdag is nu de studiedag gepland 

Woensdag 14 april Verkeersexamen groep 7 en 8, gaat niet door!! 

Deze gaat verzet worden naar dinsdag 29 en 

woensdag 30 juni. 

Woensdagmiddag 14 april, 13.00 tot 14.30 uur Sport en spelmiddag buiten voor groep 1 en 2, 

geregeld door de werkgroep Gezonde School 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april IEP eindtoets groep 8 

Donderdag 22 april Rapport mee groep 2 t/m 8 

Vrijdag 23 april Koningsspelen, moeten we kijken wat mogelijk 

is 

Maandag 26, woensdag 28 t/m vrijdag 30 april Rapportgesprekken met ouders voor de 

groepen 2 t/m 7 

Dinsdag 27 april Koningsdag, leerlingen zijn vrij 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei Meivakantie 

Waar zijn we mee bezig op de Titus Brandsma? 

 

• Het schoolplein voor is prachtig 
vernieuwd 
 

• Nieuw wifinetwerk is aangelegd in de 
school 
 

• Gymlessen proberen we zoveel 
mogelijk buiten door te laten gaan.  

Het schoolplein voor  

Het schoolplein aan de voorzijde van de school is ook klaar. Tijdens de voorjaarsvakantie is er hard 

gewerkt. Wat is er allemaal gedaan: 

• Er is kunstgras met een hinkelblok onder de speeltoestellen gelegd 

• De oude boom in het midden is vervangen door een nieuwe boom 

• Er is een nieuw bankje om de boom heen gelegd  

• Alle stoeptegels zijn weer opnieuw gelegd 



• Er is een extra vloerput en drainage onder de stoeptegels gemaakt 

• Er is nieuw en schoon zand in de zandbak gekomen 

• Tevens is de begroeiíng in de tuin enigszins aangepakt 

Al met al een mooie klus mede uitgevoerd door Moes Hoveniersbedrijf. Bedankt hiervoor. 

Wel willen we graag de klimboog nog van een nieuw kleurtje voorzien. Bij deze een oproep:  

“Wie zou onze klimboog een mooie rode kleur kunnen geven?” Je mag je melden bij juf Miranda. 

Materiaal zorgen we zelf voor. 

Extra Werk Groepje (EWG) 

Eén keer in de week, op donderdagmiddag, gaan we naar juf Leonie voor ons Extra Werk Groepje. 

Deze naam hebben we zelf bedacht. Hier doen we moeilijker werk dan in de klas. We doen leuke 

spelletjes zoals Vakken Vullen met de tafels. Ook doen we Prik en Ko. Dat gaat over een egel die Prik 

heet en een konijn Ko. Er zitten vragen in over de tekst, we schrijven in geheimschrift en zetten 

woorden in de alfabetische volgorde. Het duurt ongeveer een half uurtje want we moeten ons werk 

in de klas ook nog doen. 

Groetjes T. R. S. (Thijs, Ryan en Silven) 

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.  

Gymnastieklessen 

Telkens zoeken we naar leuke alternatieven voor de gymnastieklessen. Morgen hebben de groepen 

3 t/m 6 skatebord lessen en volgende week zijn er hockeylessen voor verschillende groepen 

geregeld. Heeft u nog leuke ideeën voor alternatieven geef het aan ons door.  

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 zijn 

gestart op woensdag 3 maart.  

 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 18 maart 2021 


