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Belangrijke data: 

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 

Donderdag 1 april Juf Roelinke gaat genieten van haar 

zwangerschapsverlof.  

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? 

 

• We krijgen veel nieuwe aanmeldingen 
binnen van nieuwe leerlingen. Zijn we 
ontzettend blij mee 

 

Onderzoek juf Karin 

In november en december heb ik onderzocht hoe de leerlingen en leerkrachten de conflicten 

uitpraten en oplossen. Hieruit blijkt dat leerlingen erg goed naar elkaar kunnen luisteren en het 



conflict graag willen oplossen. Het vinden van een goede 

oplossing is soms nog lastig en daarom zouden de leerkrachten 

het fijn vinden om hiervoor een hulpmiddel te hebben. Hier ben 

ik mee aan de slag gedaan. Ik heb het stappenplan bloem 

ontwikkeld. In dit stappenplan staan vijf stappen die de 

leerlingen moeten helpen om het conflict op een goede manier 

uit te praten, zodat er een fijne oplossing gevonden kan 

worden. In de bladeren staan vier belangrijke voorwaarden die 

het hele gesprek aanwezig moeten zijn. Zo moeten leerlingen 

respect hebben voor elkaar en oprecht naar elkaar luisteren 

(wat ze dus al heel goed kunnen!). Vanaf volgende week wordt 

het stappenplan in de groepen 4 tot en met 8 geïntroduceerd. 

Het stappenplan kan daarna ingezet worden bij het oplossen 

van conflicten.  

Koningsspelen 2021 

Ondanks Corona gaan we toch iets leuks doen tijdens de Koningsspelen. Niet alles is mogelijk maar 

we hebben gezocht naar de mogelijkheden. Elke groep gaat apart in de buitenlucht een leuke 

sportieve activiteit doen. We zijn al bezig met verschillende activiteiten. Mits het weer het die dag 

natuurlijk ook toelaat.  Deze morgen sluiten we af met een kleine maaltijd in de eigen groep.  

Corona besmettingen in Drenthe 

We zien in het zuiden van Drenthe steeds meer dat het aantal nieuwe besmettingen erg hoog ligt. 

De GGD geeft aan hier heel druk mee te zijn. Nog steeds willen we als team melden dat we merken 

dat veel van onze ouders de klachten van hun kinderen serieus nemen. Het liefst zien we de 

kinderen allemaal op school maar dat kan nu even niet.  Bij twijfel toch de kinderen thuishouden zo 

krijgen we hopelijk corona samen onder controle. Bij twijfel even de beslisboom langs lopen. Alvast 

bedankt. 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 
Goede vrijdag en Pasen 15 april t/m 18 april 2022 

Meivakantie (samen met Koningsdag 
en bevrijdingsdag) 

maandag 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 2022 maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 

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 1 april 2021 


